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LAUREAT KONKURSU

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
w Tomaszowie Lubelskim
W tym roku Organizacja obchodzić będzie jubileusz
10-lecia powstania. LOT Roztocze jest stowarzyszeniem
skupiającym samorządy, przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe oraz osoby fizyczne. Misja i cele stowarzyszenia to przede wszystkim kreowanie wizerunku
regionu turystycznego obejmującego Roztocze i tereny przyległe oraz promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku.
Punkt Informacji Turystycznej działający przy
LOT „Roztocze” posiada certyfikat Polskiego
Systemu Informacji Turystycznej. W „it” nabyć
można mapy, pamiątki, wydawnictwa i dukaty
lokalne, a także materiały bezpłatne promujące
region. Na miejscu skorzystać można z darmowego Internetu (sieć Wi-Fi)
oraz z komputera. Z kolei kompetentni pracownicy podzielą się z turystami wiedzą na temat Roztocza.
Wiele praktycznych informacji (kwatery, gastronomia, atrakcje) znajduje się na portalu roztoczewita.pl, który prowadzony jest przez LOT.
Pracownicy prowadzą również profil na facebooku www.facebook.
com/roztoczewita, gdzie prezentowanych jest mnóstwo fotogafii i promowane są najciekawsze miejsca oraz wydarzenia.

Zapraszamy również
na profil Roztocza
na Facebook
www.facebook.com/roztoczewita.
Informacja turystyczna - Biuro LOT „Roztocze”
ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com,
it@lot.roztocze.com
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„Spacerem po Tomaszowie”
„Spacerem po Tomaszowie” to wycieczka przygotowana specjalnie
pod wymagającego turystę, lubiącego zgłębić wiedzę dotyczącą miasta,
do którego przybył. Aplikacja poprowadzi Cię do kilku najciekawszych
punktów w Tomaszowie.
Wycieczka rozpoczyna się w Rynku, przy leżance dra Janusza Petera
(na zdjęciu). Lektor opowie o wyjątkowości Tomaszowa, wskaże miejsca
godne odwiedzenia, będzie można również usłyszeć wiele ciekawostek
na temat dawnego Jelitowa.
Bardzo ważne! Pamiętajcie o tym, by koniecznie potrzeć stetoskop
dra Petera, bo to przynosi dobre zdrowie.
Życzymy miłego zwiedzania!
Wycieczka dostępna także na
www.audiotrip.org

Ostoja konika polskiego we Floriance

Roztocze - Przepis na szczęście
„Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się boso…” – to słowa refrenu piosenki Przepis na szczęście, którą Kora śpiewa na swojej pierwszej solowej
płycie. I chociaż do jej napisania artystkę zainspirowały wakacje w Brazylii tekst ten idealnie oddaje również magię Roztocza. Nie, nie będziemy
Was przekonywać, że Roztocze jest jak Brazylia, ale to właśnie tutaj, a nie
na drugiej półkuli Kora odnalazła swój przepis na szczęście, zdrowie oraz
dom, który jest dla niej ostoją.
Jak więc żyje się na Roztoczu? Na pewno wolniej, zdrowiej i smaczniej.
Kontakt z roztoczańską naturą i klimatem potrafi czyni cuda - leczy ciało
i psyche. Gdzieś tam w świecie ktoś nazwał taki styl życia Slow Life. Pewnie
nie wszyscy z nas, mieszkańców Roztocza o tym wie, ale to bez znaczenia,
bo cieszymy się pełnią życia nie zważając na trendy czy mody.
Najważniejsza dla nas jest pasja, a dla zdecydowanej większości tą pasją
jest właśnie Roztocze. Nie wyobrażamy sobie dnia bez spaceru, dobrego posiłku z lokalnych produktów, śpiewu ptaków, zapachu lasu, słońca czy wreszcie spotkań z bliskimi i znajomymi. To nasz roztoczański lifestyle, którym
chcemy się dzielić z każdym, kto z otwartym sercem przyjedzie na Roztocze.
Wracając do Was drodzy czytelnicy - z pewnością słyszeliście już wiele dobrego o Roztoczu. Jednak aby zrozumieć dlaczego ten mały region
gdzieś na końcu Polski pokochało tak wielu, musicie do nas przyjechać i sami
doświadczyć tego o czym śpiewa Kora. Mamy tylko jedną prośbę. Nie chcemy abyście przyjeżdżali do nas wszyscy na raz, bo nie zdążymy Was poznać.
Michał Basiński

SZCZĘŚCIE PO ROZTOCZAŃSKU
Składniki:
dobre towarzystwo każdego dnia
3 godzinny spacer Szlakiem Szumów lub innym szlakiem
5 godzinny spływ kajakiem po Wieprzu lub Tanwi
8 godzinna wyprawa rowerowa wybranym szlakiem
1 spotkanie z konikami polskimi we Floriance
chodzenie boso po trawie, lesie czy plaży
regularne oddychanie sosnowym powietrzem
5 posiłków z lokalnych produktów dziennie
wizyta na jarmarku, festiwalu, koncercie czy lokalnym festynie
rozmowy z miejscowymi pasjonatami o życiu
city break w Zamościu czy Lwowie
wieczorne spotkania przy ognisku, na werandzie, ławce…
kieliszeczek (lub dwa) sosnówki, aroniówki, żurawinówki itp. - dla
zdrowotności oczywiście.
Sposób przyrządzenia:
Przyjeżdżamy na Roztocze o dowolnej porze roku i mieszamy składniki w odpowiedniej dla siebie kolejności i ilości przez co najmniej tydzień. Jeśli mamy tylko weekend to wybieramy to czego nam w danej
chwil potrzeba najbardziej. Najlepiej smakuje w towarzystwie rodziny
i znajomych. Zalecamy wyłączenie urządzeń komunikacji mobilnej.
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Wszystkie drogi prowadzą na

Podziwianie Roztocza z wysokości rowerowego siodełka jest niezwykle popularne. Sprzyja temu gęsta sieć wyznakowanych i opisanych
szlaków turystycznych do uprawiania tej formy rekreacji.
Na terenie regionu działa też wiele wypożyczalni rowerów, nawet
z przyczepkami dla dzieci oraz punkty serwisowe co w znaczny sposób
ułatwia i usprawnia zwiedzanie regionu nawet przez osoby początkujące.

rowych po najciekaszych terenach. W opisach znajdują się informacje
o długości trasy, stopniu jej trudności, rodzaju nawierzchni oraz o głównych atrakcjach godnych obejrzenia po drodze. Dodatkowo zostały zamieszczone profile wysokościowe tras wycieczkowych.
Uzupełnieniem treści przewodnika jest seria map, na których zaznaczono przebieg oraz odległości.

Dodatkową atrakcją przyciągającą rzesze miłośników jednośladów
są cyklicznie organizowane imprezy rowerowe - z racji transgranicznego położenia Roztocza wiele z nich ma charakter międzynarodowy
i odbywają się zarówno na terenach Polski jak i Ukrainy. Organizacją tych
imprez zajmują się firmy i osoby z dużym doświadczeniem dzięki czemu
pokonywanie granic jest ograniczone do niezbędnego minimum.

Dzięki dużej szczegółowości map (1:50 000) i bogactwie informacji
są one niezastąpione w orientacji w terenie. Na odwrocie każdej z map
znajdują się plany miejscowości w skali 1:15 000 oraz opisy i fotografie
atrakcji turystycznych. Wydawnictwa te są dostępne w punktach informacji turystycznej, w niektórych urzędach miast i gmin, oraz można zaopatrzyć się w sklapie internetowym www.sklep.roztocze.com

Główną osią podróżowania rowerem po Roztoczu jest Centralny
Szlak Rowerowy Roztocza prowadzący od Kraśnika przez Zwierzyniec,
Józefów i Susiec przez granicę w Hrebennem i dalej do Lwowa oznakowany kolorem czerwonym. Szlak ten został doceniony przez magazyn National Geographic uznaniem za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy
w Polsce a Polska Organizacja Turystyczna w 2004 roku przyznała certyfikat najlepszego produktu turystycznego. Trasa tego szlaku częściowo pokrywa się z bardzo popularną trasą rowerową Polski Wschodniej Green
Velo, dzięki której na Roztocze można dotrzeć z Mazur, Gór Świętokrzyskich i Bieszczad. Trasa ta została bardzo dobrze oznakowana i wyposażona w Miejsca Obsługi Rowerów, a wiele obiektów usytuowanych w pobliżu uzyskało certyfikaty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Wszystko to
sprawia, że podróżowanie rowerem po Roztoczu jest miłe i przyjemne.

Wiele szlaków zostało również opisanych i udostępnionych w sieci
internetowej. Godny polecenia jest serwis www.traseo.pl - na którym
opisano 73 trasy rowerowe o łącznej długości niespełna 2,5 tys. km.
i opisów sukcesywnie przybywa, więc i Wy przybywajcie - niekoniecznie
z rowerem, bo ten można wypożyczyć na miejscu,a jeśli lubicie przemieszczać się pod opieką
przewodnika - to zapraszamy do Zwierzyńca,
gdzie w okresie wakacji organizowane są takie
wycieczki (codziennie i nna trasa).

O popularności rowerów na Roztoczu świadczy aktywność mieszkańców, którzy skupiają się w wielu grupach miłośników rowerowej
przygody. Są to m.in. Józefowska Kawaleria Rowerowa, Rowerowe
Roztocze, Klub Kolarski Roztocze, Rowerowy Zamość, Biłgoraj Przyjazny
Rowerzystom i inne.
W 2015 roku ukazało się świetne wydawnictwo „Rowerem po Roztoczu”. Jest to przewodnik, w którym opisano 58 tras wycieczek rowe-
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traseo.pl/roweremporoztoczu

10.06

Rajd rowerowy szlakiem umocnień Linii Mołotowa w Cieszanowie

10.06

14 Rajd Rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol

11.06

Rodzinny Rajd Rowerowy. Stary Dzików

15-18.06 ROZTOCZE TOUR - Międzynarodowy Rajd Rowerowy
Zwierzyniec - Lwów
czerwiec Nawigacyjny rajd rowerowy cz. I O/PTTK Biłgoraj

Imprezy rowerowe
29.04

1-2.07

VI Rajd Rowerowy Straż Graniczna i Przyjaciele

17

Mazovia MTB Marathon Janów Lubelski - Wierzchowiska

30.07

11 Rajd Rowerowy Żurawinowym Szlakiem O/PTTK Biłgoraj

7.08

9. Rajd Rowerowy Szlakiem Zaborszczyzny O/PTTK Biłgoraj

12 - 15.08 ROZTOCZE TOUR - Międzynarodowy Rajd Rowerowy
Zwierzyniec - Lwów

Józefowska Majówka Rowerowa

30.04- 3.05 ROZTOCZE TOUR Międzynarodowy Rajd Rowerowy Zwierzyniec - Lwów
13.05

Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca” Janów Lubelski

13.05

Kellys Cyklokarpaty. Maratony Rowerowe. Horyniec Zdrój/Narol

14.05

Rodzinny Rajd Rowerowy. Szlaki powiatu biłgorajskiego

20.05

Maraton Kolarski Brevet Roztocze. Szczebrzeszyn

20-21.05 Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy Lubycza
Królewska - Rawa Ruska
27.05

III Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo Lubaczów
sierpień

Nawigacyjny rajd rowerowy cz. II O/PTTK Biłgoraj

3.09

12 Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy. Wzgórze Polak-Pogranicze Regionów O/PTTK Biłgoraj

24.09

Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni” szlaki powiatu biłgorajskiego
O/PTTK Biłgoraj

wrzesień 8 Miejskie Święto Roweru trasa Tomaszów-Susiec
1.10

Rajd rowerowy szlakiem cmentarzy wojskowych na terenie powiatu lubaczowskiego

7-8.10

Rajd Rowerowy Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin.
Józefów

11.11

Niepodległościowy Rajd Rowerowy. Szlaki powiatu biłgorajskiego

WYPOŻYCZALNIA

ROWERÓW
Zwierzyniec
ul. 1 Maja 22

• Organizujemy wycieczki z przewodnikiem
w bogatej ofercie codziennie inna trasa.
• Licencjonowany przewodnik po RPN
opowie Państwu o licznych atrakcjach
czekających na roztoczańskich szlakach
www.zwierzyniec-rowery.pl • Na życzenie dowozimy i odbieramy nasze rowery

601 507 306

/przemkoroweryletnisko

Oferujemy również miejsca noclegowe
Kwatery prywatne „Letnisko”, Zwierzyniec ul. 1 Maja 22

W tygodniu zawsze o godzinie 15.00 startuje wycieczka z przewodnikiem.
W bogatej ofercie codziennie inna trasa.
5
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Na Roztoczańskiej fali
Dla jednych – relaks, dla drugich – trochę adrenaliny. To wszystko okraszone szczyptą emocji, solidną garścią przyrody i szumu wody.
Można powiedzieć, że dosłownie szumu, bo na Roztoczu szumią „szumy” powodowane wartko spływającą wodą po licznych progach
skalnych, potęgowane dodatkowo szumem dostojnych drzew.

J

eżeli jesteś osobą preferującą aktywny wypoczynek, cieszy Ciebie obcowanie z nieskażoną przyrodą i lubisz doświadczać nowych wrażeń,
to dobrze trafiłeś. Na Roztoczu skorzystasz z nietypowej formy spędzania
wolnego czasu z lekką dawką adrenaliny. Tu możesz udać się na spływ
kajakowy pięknymi i czystymi rzekami w jednym z najpiękniejszych rejonów Polski.

Na Roztoczu znajduje się wiele ciekawych tras, po których można
spłynąć kajakiem rzekami Wieprz, Tanew, Bukowa i Łada, Gorajec oraz
Por, a nieco dalej na wschód pięknie meandruje rzeka Bug – ostatnia duża
nieuregulowana rzeka Europy. Jednym z ciekawszych odcinków jest odcinek rzeki Obrocz – Zwierzyniec. Trasa ta jest bardzo łatwa, malownicza,
charakteryzuje się licznymi meandrami oraz wąskim i płytkim korytem
o leniwym nurcie. Długość trasy wynosi 7 km. Czas przepływu – około
dwie godziny. Trasa bardzo atrakcyjna, dostępna dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych czy sprawnościowych.
Wybierając się na spływ całodniowy proponujemy odcinek z Obroczy
do Szczebrzeszyna, który można przepłynąć w ok. 6-7 godzin lub podzielić go na dowolne, krótsze etapy.
Kolejną propozycją jest górny odcinek rzeki Wieprz Hutki - Guciów,
na którym jest ona bardzo spokojna. Przez większość trasy jej koryto jest
kręte i zawiłe. Trasa przez wielu nazywana jest również trasą „dwóch zabytkowych młynów”. Kończymy ją w Guciowie, gdzie Wieprz wpływa na
teren Roztoczańskiego Parku Narodowego. Długość odcinka do przepłynięcia to ok. 16 km, czas płynięcia, 4-5 godz. Tą trasę możemy także podzielić na trzy etapy.
Etap pierwszy: Hutki-Bondyrz I „Chata Rybaka” (płyniemy 1,5 godziny), gdzie na końcu wodnej przygody możemy usiąść, odpocząć, zjeść
pstrąga, obejrzeć zabytkowy młyn i płynąć dalej.
Etap drugi: Bondyrz I „Chata Rybaka” - Bondyrz II „Stary Młyn” to
kolejne 1,5 godziny, po których możemy chwilę przycupnąć i podziwiać
kolejny, wodny i zabytkowy młyn.
Etap trzeci: Decydując się na przepłynięcie ostatniego etapu będziemy płynąć około 1 godziny i spływ zakończymy w miejscowości Guciów
przy skansenie „Zagroda Guciów”.
Długim odcinkiem jest też wyprawa kajakiem po Tanwi, płynącej
przez teren Puszczy Solskiej. To propozycja dla zaawansowanych, ale
trasa nie jest trudna. Maksymalna głębokość wody wynosi 2 m, jednak
w przeważającej części trasy do dna mamy 1,5 m. Przez 8 godzin spływu
na trasie spotykamy łagodne zakręty i przeszkody w postaci powalonych
drzew. Te miejsca da się pokonać nie wychodząc praktycznie z kajaka.
Chociaż tu trzeba wykazać się niekiedy oryginalnymi pomysłami na po-

konanie przeszkody. Kajakowa przygoda po Puszczy Solskiej zaczyna się
za rezerwatem „Nad Tanwią” w Borowych Młynach, a kończy się w Olchowcu lub Osuchach, w zależności od tego czy zechcecie zakończyć
spływ.
Malowniczą i łatwą trasą jest z kolei sześciokilometrowy odcinek
Paary - Huta Szumy. Pokonacie ją w dwie lub trzy godziny. Woda w najgłębszym miejscu ma metr głębokości. Odcinek jest prosty do pokonania,
a po drodze można robić przystanki i zwiedzać okolice.
Niektóre firmy oferują także kilkudniowe spływy kajakowe – zarówno
na rzece Wieprz jak i na Tanwi. Biorąc w nich udział jest okazja nie tylko
do wodnych szaleństw, ale i do zatrzymania się w wybranej miejscowości
i zwiedzania zabytków jak również podziwiania dzikiej przyrody. Wasza
przygoda może zacząć się np. w Zwierzyńcu, a skończyć w oddalonym
od niego o 25 km Nieliszu.
Wbrew pozorom, żeby wybrać się na kajaki nie trzeba czekać do lata.
Jesteśmy szczęśliwcami, gdyż na Roztoczu mamy możliwość pływania
przez 12 miesięcy w roku. Górny Wieprz ze względu na liczne źródła nigdy
nie zamarza, a temperatura wody między zimą, a latem waha się zaledwie o kilka stopni. Oczywiście najwięcej frajdy dają nam letnie upalne dni
kiedy możemy w pełni „odciąć” się od rzeczywistości, zdrowo, aktywnie
i rodzinnie wypoczywając na łonie przepięknej roztoczańskiej przyrody.
Zdarza się, że w szczycie sezonu brakuje kajaków i trzeba wcześniej
rezerwować wodny pojazd. Ostatnia jesień była na Roztoczu tak ciepła
i malownicza, że z tej atrakcji turyści i mieszkańcy korzystali praktycznie
do ostatniej chwili. Spójrzcie więc na kalendarz i zarezerwujcie sobie kilka
dni na wypad na Roztocze, planując przy okazji spływ kajakowy.
Nie martwcie się też, gdy po przebytej trasie będziecie musieli płynąć
z powrotem lub iść na piechotę. Po zakończonej przygodzie przyjedzie
po Was samochód, który zabierze Was w miejsce, z którego wypłynęliście.
Dla tych, którzy zdecydują się na wielodniową przygodę na wodzie polecamy: 12 - 20.08.2017 XII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
„RZEKI ROZTOCZA” - Sołokija - Tanew - Wieprz. cena 650 zł/osoba
Wspaniała przygoda na rzekach Roztocza. Jedna baza, codziennie ciekawy odcinek rzeki do pokonania, a w przerwach zwiedzanie, wycieczka
autokarowa po Roztoczu i do Zamościa oraz Muzeum Miejsca Pamięci
w Bełżcu i największego w Polsce cmentarza partyzanckiego w Osuchach.
Do pokonania trasy; Sołokiją: Ruda Żurawiecka - Teniatyska (18 km),
Tanwią: Borowe Młyny - Harasiuki (80 km), Wieprzem: Hutki - Nielisz (61 km)
Więcej informacji i zgłoszenia na stronie www.quand.com.pl

WYPOŻYCZALNIA

kajaków, rowerów
kamer Go-Pro z akcesoriami

SPŁYWY KAJAKOWE

Agroturystyka

Pod Lasem

noclegi
www.hutki-fila.pl

Hutki 117, tel. 664 477 274
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Szczegółowy
Szczegółowy program
program III
III edycji
edycji na
na www.stolicajezykapolskiego.pl
www.stolicajezykapolskiego.pl

Szczebrzeszyn

Pomnik chrząszcza na rynku

Historyczny i malowniczy Szczebrzeszyn położony nad rzeką Wieprz
jest najstarszym miastem Roztocza. Nazwę miasta rozsławił w wierszu Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”,
stąd w mieście powstały liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie
jest nie lada atrakcją. Dwa najważniejsze to - drewniany przy źródle na
Błoniu i mosiężny na rynku przed ratuszem. A chrząszcz stał się bezkonkurencyjnym symbolem i znakiem rozpoznawczym.

Bogaty zespół architektury sakralnej oraz piękno Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że miasto bez wątpienia należy do
najciekawszych miejsc turystycznych na Roztoczu.
FESTIWAL STOLICA JĘZYKA POLSKIEGO

Koncert Zbigniewa Wodeckiego
Wyjątkowy klimat tego historycznego miasta podkreśla jego wielokulturowość, o czym świadczą zachowane zabytki - barokowe kościoły p.w. Św. Mikołaja i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej; najstarsza w Polsce murowana cerkiew z bogatą polichromią, dawna synagoga oraz
rozległy, najstarszy na Lubelszczyźnie Kirkut.

W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja
Festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego”, czyli otwartej wakacyjnej imprezy prowadzonej w formie spotkań wokół języka polskiego i polskiej literatury.

Kościół p.w. św. Mikołaja

Szczebrzeszyn to także miasto, które szczególnie upodobali sobie
artyści malarze, warto odwiedzić kameralne galerie sztuki: Piotra Kołodziejczyka (obok synagogi), Mariusza Drohomireckiego i Barbary Czapigi
(vis-a-vis młyna wodnego) oraz Stanisława Karpowicza (ul. Zamkowa 13).
Najważniejsze atuty gminy to nieskażona przyroda, charakterystyczne szachownice pól i urzekające wąwozy lessowe, które są doskonałą
propozycją na wędrówki, rajdy piesze i rowerowe a także przejazdy
bryczką po interesujących szlakach. Takiej plątaniny wąwozów i pełnych
uroku widoków nie ma nigdzie indziej na Roztoczu.
Malownicza przyroda sprzyja aktywnej turystyce, stąd przez teren
gminy przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe m.in. centralny szlak
rowerowy Roztocza, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, czerwony szlak partyzancki, a także ścieżki rowerowe i dydaktyczne.
W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez i festiwali
tętni życie kulturalne miasta. Najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne to m. in. Dni Chrząszczowego Grodu, Festiwal Wymowy Polskiej
im. Jana Brzechwy, Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”, Festiwal Śladami Singera, Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”.

Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego wydarzenia kulturalnego. Latem w Szczebrzeszynie można było spotkać wybitne osobowości świata kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy,
tłumaczy i artystów. Odbyły się liczne warsztaty i dyskusje, gry i zabawy
językowo-literackie, kiermasz książki, spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.
Mamy nadzieję, że impreza na stałe zagości w naszym mieście i rozpropaguje jego wielokulturową historię i nazwę na szeroką skalę.
www.szczebrzeszyn.pl

Wędrówki szlakami szczebrzeszyńskiego Piekiełka
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Nad wielką wodą
N

iedaleko Roztocza znajduje się zbiornik wodny „Nielisz”. Jest to obszerny akwen wodny o powierzchni około 1000 ha. Część powierzchni przylegających bezpośrednio do zalewu została zagospodarowana pod infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Do dyspozycji gości została oddana
piaszczysta plaża z kąpieliskiem a nad bezpieczeństwem turystów czuwają ratownicy. W pobliżu funkcjonują wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz
udostepniona jest przystań wodna ze slipem i wyciągarką a miłośnicy sportów wodnych mogą współzawodniczyć na pełnowymiarowym torze kajakowym o długości ok. 2 km W pobliżu plaży znajdują się altanki, deszczochrony oraz budynki socjalno-sanitarne.

• Plaża 150 m od hotelu
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
- pole biwakowe z przyłączami
- ogródek letni z gastronomią
- miejsce na grilla i ognisko
- boisko do piłki siatkowej
• 19 komfortowych pokoi dla 60 osób
• Restauracja
- sala bankietowa
- sale restaruracyjne
• Kuchnia regionalna i sezonowa
• Spływy kajakowe.
Hotel*** & Resort Marina
Nielisz 210a
22 -413 Nielisz
tel. 887 080 008, 84 631 27 18

Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1
tel. 515 167 912, 515 292 268
www.restauracjaklemens.pl

• Restauracja + pokoje noclegowe
• Jedyny wiatrak roztoczański
• Muzeum Skarbów Ziemi i Morza
• Muzeum Dawnych Rzemiosł
• Oryginalna kuźnia kowalska
• Tłocznia olejów - 15 różnych gatunków
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Browar Zwierzyniec - jeden z najstarszych browarów w Polsce,
funkcjonujący z krótkimi przerwami od ponad 210 lat. Założycielem
Browaru był Stanisław Kostka Zamoyski, który w 1806 roku otwierając
browar typu angielskiego, chciał warzyć piwo najlepszej jakości.
Dziś w malowniczej miejscowości Zwierzyniec, oprócz sprawnie funkcjonującego Browaru, gdzie z krystalicznie czystej wody powstaje piwo
Zwierzyniec Pils, funkcjonuje trasa zwiedzania po zabytkowym Browarze oraz Pijalnia Piwa Zwierzyniec, serwująca lokalne specjały.
Przygotowana trasa w interesujący sposób pokazuje historię Browaru
oraz pozwala poznać sekrety warzenia piwa. Turyści odwiedzający to
miejsce, mogą zobaczyć dawne pomieszczenia produkcyjne m.in. warzelnię i fermentownię, ale także różnego rodzaju ekspozycje - instalację z beczek, salę składników piwa, ekspozycję świetlną z historycznymi
dokumentami, prezentacja etykiet i piw z Browaru Zwierzyniec i wiele
innych. Zwieńczeniem wycieczki jest degustacja lokalnego trunku.
W Browarze można też miło spędzić czas. Na terenie Browaru prężnie
działa Pijalnia Piwa Zwierzyniec. Oferowane w niej są piwa produkowane na miejscu w Zwierzyńcu, niedostępne w szerszej dystrybucji, wytwarzane tylko na potrzeby firmowego lokalu.

Browar to nie tylko piwo, trasa zwiedzania, ale też wydarzenia kulturalne. Na dziedzińcu
Browaru w sezonie letnim odbywają się liczne imprezy miejskie. Co roku gości też Letnia
Akademia Filmowa. Jest to już tradycja, przez dwa tygodnie na terenie Browaru odbywają
się projekcje filmowe, które przyciągają na Roztocze rzesze fanów kina. Od czerwca do
końca sierpnia od środy do niedzieli, tuż po zachodzie słońca funkcjonuje także plenerowe
Kino Perła.
www.zwierzyniec.pl
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Zwierzyniec

Pałac Plenipotenta

miasto - ogród

Z

wierzyniec powstał pod koniec XVI wieku. Założył go Kanclerz i Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski i przez wiele wieków funkcjonował jako magnackie letnisko rodu Zamoyskich, gdzie też przeniesiono
z czasem Zarząd Ordynacji Zamojskiej. Z tamtego okresu pozostało wiele
zabytków. Do najcenniejszych należą: Pałac Plenipotenta (piękna drewniana willa w stylu szwajcarskim), klasycystyczne budynki ordynackie,
budynek browaru oraz kościół św. Jana Nepomucena zwany popularnie „kościółkiem na wodzie” a zbudowany został na wyspie. W jego
wnętrzu znajdują cenne freski autorstwa Łukasza Smuglewicza. Sama
wyspa na wodzie tworzy nie tylko w dzień, ale i w nocy nieziemski klimat
za sprawą iluminacji. Niegdyś pływały też tutaj gondole, a obecnie rokrocznie 21 maja odbywają się uroczystości odpustowe ku czci św. Jana
Nepomucena z widowiskową procesją „na wodzie” wokół świątyni.
Swoistą ciekawostką są pomniki, w tym niedużym miasteczku znajduje się 65 takich obiektów (jak wyliczono – jeden pomnik przypada
na 50 mieszkańców). To ogólnopolski rekord. Do najciekawszych należą:
pomnik szarańczy i tajemnicze oko opatrzności z datą 1852 ufundowany prawdopodobnie przez członków loży masońskiej.
Położenie wśród rozległych leśnych kompleksów stwarza wyjątkowo korzystne warunki do uprawiania turystki. Wytyczono tutaj wiele
szlaków pieszych i ścieżek poznawczych. Do najpopularniejszych należy wędrówka „królewską drogą”, którą chadzała ongiś Marysieńka
Sobieska - na Bukową Górę, z której rozpościera się piękny widok na
Roztocze Środkowe. Do wyboru jest także spacer na Piaseczną Górę
oraz na Wzgórze Polak. Przez miasteczko przebiega Centralny Szlak
Rowerowy Roztocza „Kraśnik – Lwów” oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, działają wypożyczalnie rowerów oraz sprzętu wodnego. Bardzo popularne są spływy kajakowe rzeką Wieprz oraz po zalewie
Rudka organizowane przez specjalistyczne firmy dbające o bezpieczeństwo uczestników. Miłośników wypoczynku nad wodą zapraszają stawy
Echo, które latem pełnią funkcję kąpieliska z piękną piaszczystą plażą.

i altany oraz amfiteatr i teren rekreacyjno-sportowy z wielofunkcyjnym
boiskiem, kortem tenisowym, rampą skatepark, i placem zabaw dla
najmłodszych. Zrewitalizowano zabytkowy układ wodno-pałacowy
„Zwierzyńczyk”, który stał się ulubionym miejscem spacerów.
W Zwierzyńcu co roku odbywa się Letnia Akademia Filmowa.
Każdy sezon to inna tematyka nietuzinkowych a często i niszowych obrazów wyświetlanych w 4 kinach i pod gwiazdami. W trakcie organizowane są również warsztaty, wystawy, spotkania z reżyserami i koncerty.
Kolejna imprezą przyciągającą rzesze turystów są Lubelskie Spotkania
z Tradycją i Kulturą Łowiecką odbywające się w sierpniu.
Baza noclegowa Zwierzyńca i okolic jest zróżnicowana. Turyści
mogą wybierać wśród licznych ośrodków wypoczynkowych oraz kwater prywatnych. Prężnie działa tutaj Stowarzyszenie Kwaterodawców
Miasta i Gminy Zwierzyniec. W wielu miejscach oprócz noclegów
właściciele oferują domowe posiłki.
Zwierzyniec przecinają ważne szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe. Miasto jest doskonałą bazą wypadową do innych zakątków Roztocza.
zwierzyniec.info.pl.

Stawy Echo

Z roku na rok Zwierzyniec wzbogaca swoją ofertę turystyczną,
przybywają kolejne atrakcje. W ostatnim czasie swoje oblicze zmienił
Zwierzyniecki Park Środowiskowy, gdzie powstały oświetlone alejki

Zwierzyńczyk
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AGROTURYSTYKA Z PASJĄ
Kwaterodawcy udzielają informacji turystycznej, doradzają jak miło spędzić czas
oraz gdzie się udać, aby zobaczyć interesujące miejsca

22-470 Zwierzyniec, Turzyniec 39
tel. 503 564 078, 505 425 215
www.ranczoturzyniec.pl
ranczo.turzyniec@wp.pl

12 miejsc noclegowych
pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
duża altana z grillem
miejsce na ognisko
bilard
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Stowarzyszenie Kwaterodawców
Miasta i Gminy Zwierzyniec
22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2
tel. 668 840 003
e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl
www.agroturystykazwierzyniec.pl

„Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki
ochrony przyrody Roztocza” – (29.11.2017-26.03.2018 r.) wystawa prac dzieci uczestniczących w przeglądzie prac plastycznych.

Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2; 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 20 66; 687 20 70
fax 84 687 21 22
e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

R

oztocze to malownicze pasmo wzniesień ciągnące się od Kraśnika do
Lwowa. W części środkowej polskiej części Roztocza położony jest,
powstały w 1974 roku, Roztoczański Park Narodowy, który dziś na powierzchni ok. 8,5 tys. ha chroni i udostępnia dla nauki, edukacji i turystyki
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Głównym bogactwem
Parku są niepowtarzalne krajobrazy, zróżnicowane drzewostany o charakterze naturalnym, które w 95% pokrywają powierzchnię Parku oraz wielka
bioróżnorodność. Lasy Parku to głównie majestatyczne bory jodłowe
i buczyny karpackie. Pośród nich żyją: wilki, rysie, kuny, borsuki oraz jelenie, sarny i dziki. Występuje tu ok. 230 gatunków ptaków oraz wiele rzadkich gadów, płazów i owadów. W 1982 roku sprowadzono do parku koniki
polskie będące potomkami tarpanów, dawnych dzikich koni które żyły na
Roztoczu. Konik polski jest herbowym zwierzęciem Roztoczańskiego
Parku Narodowego i można go zobaczyć w ostoi przy „Stawach Echo”
i we Floriance – śródleśnej osadzie Parku.
Zwiedzanie Parku najlepiej rozpocząć od Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w którym prezentowane są wystawy, realizowane są zajęcia
edukacyjne, funkcjonuje punkt informacji turystycznej. Na terenie parku
znajdują się terenowe bazy edukacyjne, Park przecina 5 szlaków turystycznych, 10 ścieżek poznawczych, 4 trasy rowerowe.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
ul. Plażowa 3; 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 22 86
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

Wystawy w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym

Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 105, 23 – 460 Józefów
tel. 84 687 22 86
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

Wystawy w Izbie Leśnej we Floriance
„Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” – stała wystawa
etnograficzna czynna od 2004 r., prezentująca leśniczówkę dawnej Ordynacji Zamojskiej w okresie międzywojennym XX wieku.
„Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” – etnograficzna ekspozycja
stała.
„Florianka – bastion niepodległości” – wystawa historyczna o roli
właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach o niepodległość Polski w latach 1939 - 45 r.
„Aleksandra Wachniewska - malarka Roztocza" - nowa wystawa
o życiu i twórczości artystki związanej z Roztoczem i ochroną przyrody
w naszym regionie; w okresie 30.11.2016 r. - 23.04.2017 r. eksponowana
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN a od 25.04.2017 r. w Izbie Leśnej
we Floriance.
Roztoczańskie Centrum
Naukowo-Edukacyjne
Biały słup 16, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 30 56
e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

Niektóre imprezy:
Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym - edukacyjna
impreza plenerowa 5.08.2017 r.,
„Przyrodniczy kalejdoskop RPN” - ogólnopolska aktywna kampania edukacyjna dla z punktami przedszkolnymi oraz klasami I-III szkoły
podstawowej; 24.05.2017 r.
„Pomagam z Natury” - ogólnopolska aktywna kampania edukacyjna
do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
24.05.2017 r.

„W krainie jodły, buka i tarpana” – wystawa stała czynna od
01.01.2010 r. Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk.
Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzbogacony odpowiednią
scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera w swoistą wyprawę w świat
przyrody Parku i Roztocza.
„Roztocze” – wystawa czasowa (26.04.2016 – 31.12.2018 r.) przedstawia za pomocą plansz, dioram prezentacji multimedialnych i mapy
plastycznej w 3D, Roztocze jako obszar różnorodności przyrodniczej na
pograniczu państw, regionów i kultur. Wystawie towarzyszy plenerowa
wystawa prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.
„Piękno kryształów - w niezwykłym świecie minerałów" - wystawa geologiczna okazów krystalicznych z Polski i z całego świata, zorganizowana z Fundacją na rzecz Ziemi Kraków; 25.04.-12.11.2017 r.
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• pokoje z łazienkami
• internet
• wi-ﬁ
• parking • stołówka

NAD ZALEWEM

u Lucyny

ul. Partyzantów 38
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 77 76, 606 889 257
2906@op.pl
www.roztocze.net.pl/nadzalewem

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób odpoczywających
w Krasnobrodzie i okolicy, jak również odwiedzających Roztocze Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie zaprasza i oferuje
swoje usługi w zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej w trybie
pełnopłatnego leczenia ambulatoryjnego z którego można skorzystać w przychodni uzdrowiskowej.
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W nowoczesnej bazie zabiegowej oferowany jest szeroki wachlarz specjalistycznych zabiegów przyrodoleczniczych można skorzystać z opieki medycznej w przystępnych cenach. Miły i wykształcony personel garantuje wysoką jakość usług. Z zabiegów można
skorzystać bez skierowania lekarskiego jak również na miejscu skorzystać z porady lekarza specjalisty. Wiele kwater agroturystycznych
na podstawie współpracy z sanatorium udostępnia zniżkowe kupony swoim turystom na korzystanie z bazy zabiegowej.

Krasnobród
serce Roztocza

Wieża widokowa w kamieniołomie

G

mina Krasnobród jest laureatem głównej nagrody „Roztoczan”
w konkursie na najlepszy produkt turystyczny 2016 roku, organizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną „Zamość i Roztocze”.
Klejnot przyrody…
Miasteczko wspaniale położone w dolinie rzeki Wieprz wśród sosnowo – jodłowych lasów. Odkryjemy tu głębokie wąwozy, wejdziemy na porośnięte lasami wzgórza, zaobserwujemy kryjące się w dolinie rzeki i strumyków rzadkie gatunki ptaków. W gorące dni wypoczniemy na złotym
piasku plaży nad zalewem czy ochłodzimy się krystalicznie czystą wodą
wielu podzboczowych źródeł znajdujących się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Z racji położenia Krasnobród stanowi idealną
bazę wypadową do zwiedzania Roztocza i Zamościa. Stąd można się również wybrać na zorganizowaną wycieczkę do Lwowa.

Uzdrowisko klimatyczno- borowinowe na Roztoczu…
Lecznicze właściwości krasnobrodzkiego klimatu znane były już
w XIX wieku, kiedy Krasnobród stał się słynny dzięki założeniu tu jednego
z pierwszych w Europie sanatoriów przeciwgruźliczych. W naszym uzdrowisku nie od dziś kuracjusze i goście odzyskują wewnętrzny spokój i siły
witalne.
Roztoczańska Częstochowa…

www.krasnobrod.pl
it.krasnobrod.pl
www.malowniczeuzdrowiska.pl

Krasnobród nazywany jest „roztoczańską Częstochową”, gdyż miały
tu miejsce objawienia maryjne. Wydarzenia te upamiętnia kościół z fundacji królowej Marysieńki Sobieskiej, oraz liczne kaplice.
Na przyklasztornym dziedzińcu gospodarczym znajdują się warte
uwagi muzea oraz ptaszarnia, a za kamiennym murem w modrzewiowym
lasku stacje Drogi Krzyżowej.
Turystyczne serce Roztocza…
W letnie gorące dni proponujemy wypoczynek nad najatrakcyjniejszym w regionie zalewem kąpieliskowym. Lustro wody przekracza 17 ha.
Wokół zalewu pospacerujemy promenadą, skorzystamy z bazy gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu wodnego, możliwości wędkowania oraz
zrelaksujemy się na wyspie pełnej wodnych atrakcji, sprawdzimy swoją
odwagę i sprawność podczas zabawy w parku linowym. Aktywny turysta
przemierzy wiele ścieżek spacerowych, szlaków pieszych i rowerowych.
Baza noclegowa i gastronomiczna w Krasnobrodzie obejmuje ponad
2300 miejsc noclegowych w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach,
gospodarstwach agroturystycznych, licznych pokojach gościnnych, domkach campingowych czy polach namiotowych. Od roku 2016 Gmina Krasnobród wprowadziła system rekomendacji obiektów noclegowych. Wykaz obiektów noclegowych rekomendowanych przez gminę Krasnobród
dostępny jest na stronie internetowej krasnobrod.pl oraz it.krasnobrod.pl

Urządzenia rekreacyjne na wyspie

Rezerwat św. Rocha

Kaplica św. Rocha
17

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe
Domki:
• VIP 8 os.
• Biznes od 5 do 6 os.
• Romantic od 5 do 6 os.
• Roztoczański od 4 do 7 os.
• Roztoczański od 6 do 12 os.
• Pobyt zwierząt (tylko w domkach)
• Parking bezpłatny

www.hubal.pl
tel. 509 703 843
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Oferujemy pobyt w formie pakietu
(nocleg + wyżywienie inclusive):
letni, zimowy, sylwestrowy.

Ośrodek wypoczynkowy na malowniczym wzgórzu Pszczeliniec w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, wśród pięknych lasów
bukowo jodłowych, 600 m od zbiornika wodnego, 25 km od Zamościa.
Zapewniamy wysoką jakość usług, ekskluzywne wnętrza i smaczną kuchnię
domową. Mamy to, czego potrzebujesz: przytulne pokoje i domki, wspaniałe
widoki, świeże powietrze i niezapomniany wypoczynek.

szumy. Do rezerwatu dojdziemy żółtymi oznaczeniami Szlaku Południowego lub niebieskimi Szlaku Szumów.
Rezerwat Nowiny
To rezerwat torfowiskowy. Utworzony w celu zachowania bogatej
roślinności wodnej i torfowiskowej, śródleśnych bagienek oraz ochrony
występujących tam chronionych roślin torfowiskowych.
Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne
Na terenie nadleśnictwa wyznaczono 4 ścieżki w celu umożliwienia
turystom poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Rezerwat Czartowe Pole

Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów
tel. 84 687 80 05, 84 687 82 79
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.lasy.com.pl/web/jozefow

Nadleśnictwo Józefów swoim zasięgiem obejmuje w większości
kompleks leśny Puszczy Solskiej, dla którego utworzony został Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Najważniejszym gatunkiem nadleśnictwa jest
sosna pospolita, która stanowi ok. 90% udziału wszystkich gatunków.

Jagoczary w Długim Kącie

W lasach nadleśnictwa żyje jeszcze relikt dawnych rozległych lasów
puszczańskich – głuszec. Jest to gatunek dużego ptaka z rzędu kuraków,
obecnie jeden z najbardziej zagrożonych w Polsce. Jest to gatunek bardzo
rzadki i ustępujący, wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Zasiedla na Lubelszczyźnie drzewostany sosnowe, zazwyczaj mało uczęszczane przez ludzi trudno dostępne mszary porosłe karłowatą sosną, jak
również drzewostany sosnowe na siedliskach suchszych, poprzecinane
mozaiką borów bagiennych. Od wielu lat Nadleśnictwo Józefów prowadzi aktywną ochronę głuszca poprzez poprawę warunków bytowych
oraz ochronę strefową.
Kwatera turystyczna w leśniczówce Hamernia
Znajduje się ona nad brzegiem
rzeki Sopot, który nieopodal, w rezerwacie „Czartowe Pole” tworzy malowniczy przełom. Leśniczówka oferuje 5
miejsc noclegowych (2 pokoje dwuosobowe, 1 pokój jednoosobowy).

Borowik szlachetny, fot. R. Gmyz
Nadleśnictwo Józefów posiada bardzo bogatą ofertę edukacyjną.
Prowadzone są lekcje edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w terenie oraz
w izbie edukacyjnej nadleśnictwa, gdzie obejrzeć można eksponaty
m.in. wilka, bobra, głuszca, a także medaliony łosia, jelenia i dzika. Nadleśnictwo prowadzi również działalność promocyjną Lasów Państwowych, poprzez wystawianie swojego stoiska na licznych festiwalach, m.
in. na Ekofestiwalu w Józefowie oraz na Jagoczarach w Długim Kącie
oraz na Jarmarku w Suścu.
W celu zachowania walorów malowaniczego krajobrazu oraz unikalnej flory i fauny na terenie Nadleśnictwa występują liczne formy ochrony
przyrody, są to m. in. rezerwaty przyrody, grupy drzew pomnikowych oraz
strefy ochronne gatunków chronionych.
Rezerwat Czartowe Pole
Położony jest wzdłuż doliny rzeki Sopot, z licznymi kaskadami oraz
ruinami papierni z połowy XVIII wieku. Nazwa rezerwatu powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”. W celu umożliwienia
turystom poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w jego części urządzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną.
Rezerwat nad Tanwią
Największą osobliwością rezerwatu są 24 kaskady na rzekach Tanew
i Jeleń, tworzące niewielkie choć widowiskowe wodospady, znane jako

Głuszec
Kwatera turystyczna
w leśniczówce Hamernia
Hamernia 103, 23-460 Józefów
tel. 84 687 80 05
nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/hamernia-1145
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Zalew rekreacyjny w Józefowie

Józefów
J

turystyczna perła regionu lubelskiego
i rowerowa stolica Roztocza

uż od trzech lat Józefów cieszy się tytułem turystycznej perły regionu
lubelskiego, przyznanym w plebiscycie zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy z „Kurierem
Lubelskim”, Radiem Lublin i TVP O/Lublin. To, że Józefów zasłużył na to
miano niech świadczą fakty. Zacznijmy od walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Roztoczański Park Narodowy oraz parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki, zajmują znaczną część powierzchni
gminy, a na jej terenie znajdują się 2 rezerwaty przyrody i 3 pomniki przyrody nieożywionej. Również znakomita infrastruktura turystyczna, w tym:
3 szlaki i 2 trasy rowerowe, 9 szlaków pieszych, 3 trasy nordic walking, 7
ścieżek poznawczych, 3 centra rekreacji, 3 place zabaw, zalew rekreacyjny
i 2 wędkarskie, sprawia, że każdy ma olbrzymi wybór możliwości spędzania wolnego czasu. Może to być np.:
• spacer trasami pieszymi i nordic walking wytyczonymi w sposób
umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc miasta i gminy Józefów, m.in.: fontanny, baszty widokowej i kamieniołomów, pawilonu
geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł i malowniczej doliny rzeki Nepryszki;
• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówka plażowa,
pływanie kajakiem, rowerem wodnym lub kulą sferyczną po zalewie
rekreacyjnym;
• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym,
piaszczysta plaża, kąpiel pod nadzorem ratownika i 3 place zabaw;
• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku” oraz
możliwość poćwiczenia na siłowni zewnętrznej przy „Orliku” oraz siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury;
• sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej, parku linowego, zorbingu, toru pumptruck;
• wędkowanie nad zalewem wędkarskim;
• narciarstwo biegowe i zjazdowe.

Baszta widokowa przy kamieniłomach
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Fontanna na rynku w Józefowie

Na terenie gminy znajdują się miejsca będące
„turystycznymi perełkami Roztocza”, są to: Górecko
Kościelne z kapliczką na wodzie i modrzewiowym
kościołem z 1767 r., obok którego biegnie aleja pomnikowych dębów, Florianka znana m.in. z hodowli konika polskiego i ścieżki dendrologicznej
z 66 gatunkami drzew i krzewów oraz rezerwaty
„Czartowe Pole” i „Szum”, chroniące malowniczo
ukształtowane doliny rzek Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej.
Wyjątkowej atmosfery tych miejsc będzie można doświadczyć podczas największych imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych w Józefowie, są to: 1. maja – Józefowska Majówka Rowerowa,
w lipcu – plener malarsko-rzeźbiarski, w sierpniu
- Festiwal Kultury Ekologicznej, we wrześniu – Rajd
Pieszy im. J. Jóźwiaka.
Przydatne informacje:
gmina Józefów – www.ejozefow.pl
Informacja turystyczna – tel. 84 687 96 69
Centrum Turystyki „Roztocze” obsługujące schroniska
www.poznajroztocze.pl
Wypożyczalnia rowerów – www.roweremporoztoczu.pl
Na turystów czeka 600 miejsc noclegowych, w tym nowo otwarte
Schronisko Młodzieżowe PTSM i PTTK z 50 miejscami noclegowymi. Cena
za osobodobę od 15 zł.

Górecko Kościelne - zbiornik przy hydroelektrowni i rez. Szum

Józefowska Majówka Rowerowa
Józefów to również rowerowa stolica Roztocza i stanowi ważne
miejsce na rowerowej mapie Polski. Zawdzięcza to zarówno systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze (przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie wyznaczonych szlaków - m.in. Green Velo i tras rowerowych) jak
też aktywności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa (www.jkr.
org.pl), które od 2003 roku zorganizowało 76 rajdów, w tym 4 międzynarodowe. Członkowie stowarzyszenia są również autorami map, szlaków i tras
rowerowych. Bazując na nich proponujemy wycieczkę rowerową, jedną
z łatwiejszych, ale bardzo atrakcyjną, choćby dlatego, że 2/3 trasy biegnie
przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. Więcej propozycji wycieczek
znaleźć można na stronie www.ejozefow.pl w zakładce „Trasy rowerowe”
oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej pn. Józefów i Roztocze Środkowe przygotowanej w App Store i Google play.

bezpłatna aplikacja mobilna

Józefów i Roztocze Środkowe

Wycieczka rowerowa Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej
liczy 30 km. 22 km wycieczki, od Józefowa do rezerwatu „Czartowe Pole”,
pokrywa się z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu (początek
trasy przy Miejskim Ośrodku Kultury od strony rynku - znaki zielone). Od
rezerwatu do Józefowa jedziemy szlakiem Green Velo.
Miejsca zaznaczone na trasie:
0 km

miejsce startu przy MOK w Józefowie, które jest jednocześnie początkiem „Trasy rowerowej Ziemi
Józefowskiej na Roztoczu” – znaki
zielone,

7,7 km

Fryszarka, już nie istniejąca osada,
gdzie „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych,

9 km

pomnik upamiętniający placówkę
partyzancką oddziału Miszki Tatara,

11,7 km pomnik poświęcony partyzantom
poległym w bitwie pod Maziarzami,
20,5 km Błudek, miejsce kaźni żołnierzy
Armii Krajowej dokonanej przez
NKWD,
22 km

rezerwat „Czartowe pole”, wartko
płynąca rzeka Sopot z licznymi
wodospadami i ruiny XVIII wiecznej papierni stanowią o atrakcyjności tego miejsca,

22,3 km stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów dla potrzeb dydaktycznych, udostępniana tylko
dla grup, tel. 84 68 78 005.
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Gmina Adamów

W

iosną – na odchudzanie z nordic walking i jazdę bicyklem po urokliwych trasach rowerowych, latem – nad wodę, do lasu na jagody lub
na pełen przygód spływ kajakami, jesienią – na grzyby a zimą – na narty
i kuligi. To tylko kilka z mnóstwa atrakcji, które skrywa sobie jedna z najbardziej ciekawych turystycznie gmin - Gmina Adamów. Jeżeli turysto
zawitasz już tutaj, będziesz miał do wyboru dużo atrakcji turystycznych,
zaczerpniesz świeżego powietrza i poznasz to, co jest charakterystyczne
dla Roztocza. Tu mieszkają też strusie, a jak będziesz miał ochotę, to wstąpisz do winnicy.

8,74 ha, z czego powierzchnia lustra zretencjowanego zbiornika wynosi
6 ha. Mieszkańcy gminy, a także odwiedzający gminę turyści odbywają
wędrówki piesze na wytyczonych przy zbiorniku trasach nordic walking,
korzystają także z wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych. Miłośnicy
wędkowania mają do dyspozycji bardzo atrakcyjne łowiska.

Młyn w Bondyrzu

Kościół w Szewni Dolnej

Gmina Adamów położona jest na południe od Zamościa, przy trasie
do Krasnobrodu. Ten piękny obszar Roztocza stanowi doskonałą bazę do
rozwoju turystyki i rekreacji. Sprzyja temu brak przemysłu uciążliwego dla
środowiska, lasy oraz czystość wód i powietrza. Ważnym atutem gminy
jest także położenie w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego
oraz Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Jej południową część
przecina dolina rzeki Wieprz, do której wlewa swoje wody Jacynka. Meandrujący Wieprz przyciąga licznych miłośników sportów wodnych, dla
których nie lada wyzwaniem są spływy kajakowe. To relaks połączony
chwilami z odrobiną adrenaliny, a do tego dzika przyroda, spokój i roztaczające się wokół piękne widoki.

Na Roztoczu panują doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa.
W pobliżu akwenu wodnego w Jacni znajduje się stok narciarski, na którym miłośnicy białego szaleństwa aktywnie spędzają czas i wypoczywają.
Przy stoku usytuowany jest nowoczesny Ośrodek Wypoczynkowy ze
strefą SPA.

Jednym z największych atutów gminy Adamów jest zbiornik retencyjny na rzece Jacynce w miejscowości Jacnia o łącznej powierzchni

Noc Świętojańska

Zbiornik retencyjny na rzece Jacynce
22

Nad rzeką Wieprz, w miejscowości Bondyrz znajdują się dwa stare
młyny. Jeden to zabytkowy, drewniany młyn wodny z XIX wieku , nastomiast drugi znajduje się obok Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych
„Pstrąg Roztoczański” oraz restauracji „Chata Rybaka” serwującej
pstrąga w różnych postaciach. W Ośrodku Hodowli można także kupic
rybę na wynos – świeżą albo wędzoną.
Smaczne posiłki serwuje również Centrum Integracji Społecznej
w Jacni. Uczestnicy warsztatu gastronomicznego oferują różnorodne dania kuchni regionalnej przygotowane z lokalnych produktów. Oferta gastronomiczna CIS-u skierowana jest zarówno do grup zorganizowanych
jak i osób indywidualnych.
Roztoczańską atrakcją jest ferma strusi afrykańskich w Szewni Górnej. Turyści odwiedzający to miejsce mają okazję podziwiania największych ptaków świata oraz obserwowania ich życia i zachowania.
Pośród roztoczańskich lasów w Czarnowodzie znajduje się winnica.
Szczególną atrakcją dla turystów odwiedzających to miejsce jest degustacja trunku połączona ze zwiedzaniem, poznawaniem tajników uprawiania
winorośli i procesu wytwarzania wina.
Na terenie gminy warte zobaczenia są także zabytkowe kościoły.
W Bondyrzu zwiedzicie drewniany kościół w stylu zakopiańskim ze stojącą obok drewnianą dzwonnicą. Budynek został wybudowany tuż po II
wojnie światowej, w latach 1948 - 1949. Do obejrzenia są również dawne
cerkwie prawosławne. Jedna znajduje się w Szewni Dolnej. To drewniany
kościół wybudowany w 1905 r., a drugi – także drewniany - znajdziecie
w Potoczku (rok budowy – 1870).

Stok narciarski w Jacni

Produkty Winnicy Czarnowoda
Jeżeli zawitacie w te okolice latem, to będziecie też mieli okazję poznać historię dawnej Słowiańszczyzny. W Gminie Adamów słowiańskie
obrzędy pielęgnowane są poprzez m. in. organizację Nocy Świętojańskiej. Scenariusz imprezy to nie tylko prezentacja dawnych wierzeń, ale
jest i trochę współczesności tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Z kolei na
przełomie sierpnia i września odbywa się „Gminne Święto Plonów” –
uroczystość wieńcząca zakończenie żniw.
Ciekawe miejsca, piękno przyrody, lokalne atrakcje jednym słowem
zachęcają do odwiedzenia Gminy Adamów, odkrycia magii i uroku tutejszego krajobrazu.
www.adamow.gmina.pl

Zalew w Jacni
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Susiec

kraina lasów, rzek i słońca

G

mina Susiec położona jest na wyżynnym terenie Roztocza. Jej obszar
w większości stanowią lasy Puszczy Solskiej. To właśnie tu znajdują się
słynne „Roztoczańskie Szumy” które jesienią 2016 r. zostały laureatem
plebiscytu „7 Nowych Cudów Polski” miesięcznika National Geographic
TRAVELER.

A
Susiec

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu
www.susiec.com.pl

stowarzyszenie@susiec.com.pl

tel. 531 475 652

AGROTURYSTYKA
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KĘDRAWKA, E. i M. Lipiec
DOMKI NAD TANWIĄ, J. Rebizant
HACJENDA, M. i P. Skiba
RODZINNY OŚR. WYP. KORKOSZE
SPŁYWY KAJAKOWE, D. Hałasa
CAMPING CEZAN, B. i E. Łukaszek
DOM WCZ. JODEŁKA, ŚWIERK, B Kozyra
GOŚCINIEC, Cz. Kosior
NAD ZALEWEM, A. Szczogryn
POD BRZOZAMI, A. Kuczyńska
POD LASEM, S. i C. Burda
U MONIKI, R. Różycki
TAWERNA NAD SOPOTEM, P Kuczyński
U KRYSTYNY, K. Kowalik
DOMEK MAJOWY, M. Zawiślak
SZUMY NOWINY, J. Bugno
WYPOCZYNEK U PIOTRA, P. Zawiślak
POD AKACJAMI, S. i S. Pogudz
STRAŻNICA CARSKA OŚR. TUR., M.Steć
HUBERTUS, T. Pakosik
DOMEK NAD POTOKIEM, S. Borkowski
DOMKI NAD WODĄ, D i M Szarowolec
NAD STRUMYKIEM, G. Pieknioczka
AGA POKOJE GOŚCINNE, A. Hałasa
DOM WCZASOWY LECH, A. Dziedzic
DOMOWE ZACISZE, J. Litkowiec
JAGÓDKA, B. Onuszczuk
JELONEK, L. i M. Pardus
KRZYSZÓWKA, M. Krzyszycha
LEŚNA KWATERA, H. i W. Rebizant
LEŚNY ZAJAZD, G. Pogudz
LEŚNY ZAKĄTEK, G. Hałasa
NA DOLE, A. Pardus
OSTOJA, J. Gajewska
OŚR. WYP. ROZTOCZANKA, D. Naklicki
PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE
POD SOSNAMI, H. Pardus
SAMI-SWOI, R. Wdowiak
SŁONECZNY GAJ, L. Hałasa
STOKROTKA, A. i K. Łagowscy
U BRONKA
WOJTYŁÓWKA, A. Koper
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
KOŁO MŁYNA, T. Grześnikowska
SIEDLISKO DUMKA

Ciotusza Nowa 112 (Kędrawka)
Huta Szumy 31 (Korkosze)
Huta Szumy 45
Huta Szumy 34 (Korkosze)
Huta Szumy 37, Rebizanty
Majdan Sop. Pierwszy 115
Majdan Sop., Susiec, Długa 28
Majdan Sop. Drugi 62A
Majdan Sop. Drugi 54
Majdan Sop. Drugi 40A
Majdan Sop. Drugi 140
Majdan Sop. Drugi 57A
Majdan Sop. Drugi 62B
Majdan Sop. Drugi 52
Nowiny 36
Nowiny 49
Nowiny 27A
Oseredek 144
Paary 130A
Paary 210
Rybnica 73
Rybnica 27
Rybnica 9a
Susiec, ul. Tomaszowska 138
Susiec, ul. Partyzantów 16
Susiec, ul. Słoneczna 10
Susiec, ul. Tomaszowska 19
Susiec, ul. Partyzantów 1
Susiec, ul. Tomaszowska 50
Susiec, ul. Leśna 2
Susiec, ul. Piwna 8
Susiec, ul. Tomaszowska 25
Susiec, ul. Partyzantów 20
Susiec, ul. Tomaszowska 32A
Susiec, ul. Tomaszowska 23
Susiec, ul. Turystyczna 27
Susiec, ul. Tomaszowska 17
Susiec, ul. Długa 10
Susiec, ul. Słoneczna 4
Susiec, ul. Tomaszowska 21A
Susiec, ul. Tomaszowska 52
Susiec, ul. Tomaszowska 32B
Susiec, ul. Tomaszowska 53
Wólka Łosiniecka 94A
Wólka Łosiniecka 2

www.domeknadsopotem.pl
www.domkinadtanwia.pl
www.susiec.com.pl/hacjenda
www.susiec.com.pl/domki-korkosze
www.kajakisusiec.pl
www.roztocze.net.pl/cezan
www.agroturystyka.susiec.com.pl
www.susiec.com.pl/kosior-czeslawa
www.nad-zalewem-roztocze.pl
www.susiec.com.pl/kuczynski-zdzislaw
www.roztocze.net.pl/burda
www.susiec.com.pl/umoniki
www.susiec.com.pl/tawerna-nad-sopotem
www.susiec.com.pl/kowalik-krystyna
www.agroturystykawnowinach.pl
www.susiec.com.pl/szumy-nowiny
www.agroturystykawnowinach.pl
www.pod-akacjami.com
www.carskastraznica.pl
www.susiec.com.pl/hubertus
www.nadpotokiem37.pl
www.roztocze.net.pl/szarowolec
www.nad-strumykiem.pl
www.aga-roztocze.pl
www.domwczasowy-lech.pl
www.roztocze.net.pl/litkowiec
www.jagodka.com.pl
www.susiec.com.pl/pokoje-goscinne-jelonek
www.krzyszycha.spanie.pl
www.roztocze.net.pl/rebizant
www.susiec.com.pl/lesny-zajazd
www.susieclesnyzakatek.pl
www.susiec.com.pl/nadole
www.susiec.com.pl/ostoja
www.roztoczanka.com.pl
www.sosnowe-zacisze.pl
www.pod-sosnami.com.pl
www.susiec.com.pl/sami-swoi
www.slonecznygaj.pl
www.stokrotka-roztocze.pl
www.susiec.com.pl/ubronka
www.susiec.com.pl/koper-andrzej
www.gok.susiec.pl
www.susiec.com.pl/grzesnikowska-teresa
www.siedliskodumka.com.pl

798 690 002, 500 456 506
723 466 883
694 087 307, 660 462 435
695 404 046, 695 404 053
605 335 133
504 116 688, 609 556 378
84 665 45 55, 609 773 423
504 191 705
504 023 295, 84 666 31 22
782 182 202, 84 665 43 46
603 943 365, 84 666 30 49
667 676 830, 84 680 84 57
697 937 854, 781 519 933
669 688 104, 84 665 43 45
693 795 109, 695 973 792
606 131 542, 84 666 32 01
693 795 109, 695 973 792
84 6654491, 601 339 302
502 278 500, 84 664 48 17
605 264 987
607 317 752, 84 665 45 04
609 529 026, 84 665 48 31
663 185 541, 84 665 44 20
661 883 878, 84 665 49 23
84 665 48 87, 601 758 939
84 665 49 87, 669 799 008
723 833 415, 84 665 48 92
663 150 302, 84 665 49 96
782 555 662, 84 665 48 63
84 665 49 66, 691 846 346
519 308 472, 84 665 4817
668 925 322, 84 665 4890
609 033 355, 691 493 713
785 812 173, 84 665 49 83
84 665 48 07, 605 924 859
84 665 40 20, 607 711 630
728 583 390, 84 665 49 78
84 665 49 92, 691 371 870
693 433 689, 603 354 939
606 456 125, 84 665 49 57
730 843 665, 84 665 45 10
601 577 900
84 6654410
513 961 329
504 660 454

Zalew w Majdanie Sopockim

Spienione wody rzek: Tanew, Jeleń, Potok Łosiniecki i Sopot na skalnych uskokach tworzą niezapomniany widok i nastrój. Różnorodny krajobraz pofałdowanych terenów kusi możliwościami aktywnego wypoczynku. Do spacerów zachęca 8 pieszych szlaków turystycznych a rowerzystów
7 rowerowych w tym Szlak Polski Wschodniej Green Velo. Ślady GPS najpopularniejszych tras rowerowych można pobrać ze strony www.traseo.
pl/roweremporoztoczu. W letnie dni organizowane są popularne spływy
kajakowe po rzece Tanew. Na zalewie w Majdanie Sopockim utworzono kąpielisko z atrakcyjną plażą i molo. Wokół znajdują się wypożyczalnie sprzętu
wodnego i punkty gastronomiczne. Do pobytu zachęca rozwinięta baza
turystyczna. Istniejące w gminie Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu (www.susiec.com.pl) zrzesza 44 obiekty, o łącznej ilości
ponad 1300 miejsc noclegowych. Gmina Susiec leży w centrum Roztocza
Środkowego skąd jest blisko do Zamościa, Lwowa, Zwierzyńca czy Horyńca
Zdroju. Do najciekawszych atrakcji w gminie należą: Rezerwat „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole” ze słynnymi wodospadami, okrężny „Szlak Szumów”, czy urokliwe kamieniołomy w Nowinach i wniesienie Wapielnia.
Gmina może pochwalić się też unikalnym Muzeum Pożarnictwa w Oseredku oraz kamienną wieżą widokową w Suścu. W okresie zimowym Susiec słynie z dużej ilości śniegu i organizowanych kuligów. Najważniejszymi
imprezami w gminie są: Jarmark Susiecki, Bieg „Nad Tanwią” i marsz nor-

Rowerem po Roztoczu

dic walking (30 kwietnia), Otwarcie Letniska (pierwsza niedziela lipca), Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu (ostatni weekend lipca), Dożynki
(sierpień) i Święto Pieczonego Ziemniaka (wrzesień).
Szczegółowe wiadomości i materiały promocyjne można uzyskać:
Urząd Gminy Susiec
tel. 84 665 48 93 w. 24
e-mail: gmina@susiec.pl,

Punkt Informacji Turystycznej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu
tel. 84 665 44 10 w. 22, 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl, www.gok.susiec.pl.
www. susiec.pl.

Na rzece Tanew
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www.susiec.com.pl/szlaki-trasy-rowerowe

Rowerem
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PARK REKREACJI ZOOM NATURY
Janów Lubelski
LABORATORIA WIEDZY
SALA KINOWA
KAWIARENKA
PARK LINOWY
PARK KREATYWNY
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
PARK WODNY
ZOOM EXIT ROOM
NOCLEGI - WYSPA

www.zoomnatury.pl
e mail: zalewsp@vp.pl
tel. 608 618 964
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Tomaszów Lubelski
Lubię To Miasto...
T

omaszów Lubelski jest miastem w województwie lubelskim, położonym na wysokości 275 m n.p.m. nad rzeką Sołokiją na pograniczu
Roztocza i Grzędy Solskiej, jest największym miastem Roztocza Środkowego zwanego także Roztoczem Tomaszowskim, prawa miejskie
uzyskało w roku 1621. Założycielem miasta był Tomasz Zamoyski który
skutecznie zabiegał o zatwierdzenie prawa miejskiego u króla Zygmunta
III Wazy. Dokument ten został zatwierdzony przez króla w dniu 7 października 1621 roku. Ustrój wewnętrzny nowo powstałego miasta opierał się na
prawie magdeburskim. Władca nadał miastu także bardzo ważny przywilej - prawo składowania soli. Kolejne przywileje nadawane miastu, a także
wszechstronna opieka i protekcja fundatora, powodowały bardzo prężny
i szybki jego rozwój. Istniały tu liczne cechy rzemieślnicze, między innymi
cech kowali, garncarzy, stolarzy, stelmachów, kaletników. Około roku 1630
miasto liczyło już blisko 4 tysiące mieszkańców
Lokalizacja Tomaszowa przy jednym z głównych szlaków Rzeczypospolitej spowodowało, że miasto wielokrotnie doświadczało wielu
burzliwych losów w wyniku czego do dzisiejszych czasów przetrwały
nieliczne zabytki architektury drewnianej i murowanej. Koścół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to jeden z najcenniejszych sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. W Sanktuarium znajduje się
cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Świątynia ufundowana
została w 1627 r. przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Ten modrzewiowy kościół wybudowany w stylu barokowym ma dwie wieże w fasadzie
zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami. Wewnątrz
znajduje się bogate wyposażenie barokowe między innymi ołtarz główny
z pierwszej połowy XVII w.
Niedaleko znajduje się kolejny niezwykły zabytek, murowana cerkiew
prawosławna p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1890 r. z bogatym
wyposażeniem oraz zabytkowym ikonostasem.
W rynku nieopodal cerkwi znajduje się ciekawy przykład architektury
drewnianej z 1902 r. tzw. „Czajnia”, która z początku pełniła funkcję herbaciarni a w okresie międzywojennym domu teatralnego.
Obecnie Tomaszów Lubelski to miasto tętniące życiem kulturalnymi i sportowym. Miasto słynie z doskonałych warunków do uprawiania
sportów zimowych jak również rekreacji letniej.
Doskonale przygotowane trasy narciarskie,
sztucznie naśnieżane i oświetlone sprawiają że miłośnicy szczególnie narciarstwa
biegowego zjeżają się tutaj z całego kraju.
Korzystając z tych warunków organizowa-

Rynek - budynek Szkoły Muzycznej
ne są między innymi takie imprezy: Bieg na Igrzyska, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz wiele innych. Latem trasy położone w otoczeniu malowniczych lasów Siwej Doliny funkcjonują jako trasy biegowe
i rowerowe. W Tomaszowie odbywają się również zawody rolkarskie na
specjalnym asfaltowym torze o długości 500 m. a także jedynym w Polsce torze wrotkarskim do jazdy szybkiej. W kompleksie sportowym
Powiatowego Centrum Sportu istnieją warunki do gry w piłkę: nożną,
ręczną i siatkową, tenisa ziemnego a na jednej z najnowocześniejszych
hal sportowych w regionie odbywają się rozgrywki i turnieje sportowe.
W czerwcu miasto zaprasza na Jarmark Ordynacki, a we wrześniu
odbywa się cykl imprez sportowo-kulturalno-historycznych pod wspólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia”, upamiętniające rocznicę Bitew
pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r., w ramach której odbywa się rekonstrukcja historyczna.
Miasto stale rozwija się i dzięki inicjatywie władz miasta nabiera nowego ładniejszego wyglądu. Uroku miastu dodaje zrewitalizowany rynek.
Powstała atrakcyjna oświetlona fontanna, rynek stał się miejscem w którym warto się zatrzymać aby odpocząć. Powstał również internetowy
punkt informacji turystycznej wraz z darmowym dostępem do internetu
poprzez Wi-Fi.
Z rynku można rozpocząć atrakcyjne wycieczki szlakami turystycznymi: walk partyzanckich (czarny) do Bodaczowa, wolnościowy (czerwony)
do Hrebennego, historyczny (zielony) do Turkowic. Z Tomaszowa blisko
już jest do Suśca, do którego prowadzi na całej długości trasy ścieżka rowerowa, w okolice Lubyczy Królewskiej gdzie można zwiedzić bunkry
Linii Mołotowa, a także do Majdanu Sopockiego nad zalew. W Dąbrowie Tomaszowskiej znajduje się stadnina koni gdzie
można uprawiać sporty konne oraz skorzystać z przejażdżek bryczką a zimą kuligów.
Autor zdjęć: Piotr Łoza
www.tomaszow-lubelski.pl

Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem

Park miejski

Amfiteatr w parku miejskim
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Zapraszamy serdecznie do naszej restauracji z bogatym menu,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Pokoje hotelowe zapewniają komfortowy, spokojny wypoczynek.
Dysponujemy salą barową oraz przestronną salą restauracyjną,
która może pomieścić 200 osób. Dodatkowo istnieje możliwość
podzielenia jej na trzy niezależne mniejsze sale, dzięki czemu każde
organizowane u nas spotkanie będzie miało kameralny klimat.
Organizujemy różnego rodzaju uroczystości typu wesela,
chrzciny, komunie, jubileusze, konferencje, spotkania
firmowe, bankiety.
Znajdą nas Państwo również wśród MPR- Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom na szlaku rowerowym
GreenVelo.

Lubycza Królewska, 22-680
Ul. Jana III Sobieskiego 14
tel. 84 664 53 41
zajazdxavier@gmail.com
www.zajazd-xavier.pl

Beata i Andrzej Skrzyńscy
Guciów 21, 22-470 Zwierzyniec
tel 793 668 445
www. wiejski-chleb-na-zakwasie.pl
domowe.smaki@interia.pl

Chleb z pieca
•
•
•
•
•
•
•
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Chleb Żytni na zakwaskie
Słodka bułka drożdżowa
Smalec domowy z dodatkami
Smarowidło z dzika
Żniwne mięso
Soki, miody, dżemy, grzyby, ogórki...
Co las urodzi, a gospodyni
do słoików upchnie

Zapraszamy
do Guciowa

G

mina Tomaszów Lubelski położona jest południowej części woj. lubelskiego i okala swym terytorium miasto powiatowe Tomaszów Lubelski, tworząc jego rolnicze i turystyczne zaplecze. Do głównych atutów
Gminy należą walory środowiskowe i krajobrazowe, wynikające z faktu
położenia w obrębie dwóch krain geograficznych – Roztocza (Środkowego oraz Południowego) i Wyżyny Wołyńskiej (Grzęda Sokalska). Spośród
okolicznych wzgórz na tle innych wyróżniają się zwłaszcza dwa - najwyższe wzniesienia Roztocza Środkowego - Wapielnia (385 m) oraz Grzędy
Sokalskiej - Biała Góra (349 m) gdzie według podań znajdował się jeden
z Grodów Czerwieńskich. Tutaj swój początek biorą trzy rzeki regionu:
Sołokija, Huczwa i Wieprz:
Położenie geograficzne i zróżnicowanie terenu sprawia, że na obszarze gminy występuje szereg atrakcji turystyczno–przyrodniczych. Są
to rezerwaty przyrody „Piekiełko” i „Zarośle” oraz liczne pomniki przyrody. Rezerwat „Piekiełko” w Łaszczówce jest perełką Gminy. Na bardzo
niewielkim obszarze rezerwatu znajduję się około 68 sztuk głazów narzutowych ponoć rozrzuconych przez diabła, stąd taka nazwa. Piaskowce krzemionkowe (piaskowiec batiatycki) częściowo ukryte są w ziemi,
a największe z nich mają nawet 10 m obwodu. Do rezerwatu dotrzemy
Szlakiem Historycznym - zielonym, który zaczyna się przy dworcu PPKS
w Tomaszowie Lubelskim. Z kolei Rezerwat „Zarośle” w miejscowości
Ulów obejmuje dorodne lasy jodłowo-bukowe z gatunkami roślin rzadkich i chronionych.

Rezewat geologiczny „Piekiełko”
Liczne zbiorniki wodne tworzą bardzo dobre warunki do uprawiania
turystyki pieszej, konnej i rowerowej (ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne) oraz myślistwa i wędkowania. Dla wędkarzy, jak również ich rodzin
chcących spędzić przyjemnie czas na łonie natury są do dyspozycji stawy
rybne, największe z nich występują w miejscowości Ruda Wołoska i Rogóźno. Są to wspaniałe miejsca do relaksu i odpoczynku. W miejscowościach Ruda Żelazna i Łaszczówka występują atrakcyjne turystycznie źródła. Ważny element krajobrazu stanowią lasy, które wraz z użytkami rolnymi tworzą urokliwą mozaikę. Doskonałe warunki do uprawiania jeździectwa są w stadninach koni „Pod Lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej
i „Rogowe Kopce” w Rabinówce. Amatorom sportów zimowych gmina
oferuje trasy do uprawiania narciarstwa biegowego na Siwej Dolinie,
a na zboczu Białej Góry stok narciarski o długości 260 m. W związku
z powstaniem farm wiatrowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski
występują nowe, utwardzone drogi dojazdowe do turbin wiatrowych
o długości ponad 6 km, które łączą ze sobą miejscowości: Majdan Górny,
Chorążanka, Przeorsk, Ruda Wołoska, zachęcające do turystyki rowerowej.

Na obszarze gminy zachowało się wiele zabytków potwierdzających
bogatą historię regionu. W Podhorcach znajduje się neobarokowy kościół
parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z zabytkowym wyposażeniem. Krajobraz Gminy ubarwiają liczne przydrożne kapliczki oraz krzyże z najcenniejszymi: kapliczką św. Jacka z 1810 r., św. Jana Nepomucena
i Najświętszej Maryi Panny w Majdanie Górnym.

Przez obszar gminy przebiegają liczne ścieżki rowerowe oraz szlaki
turystyczne. Do najważniejszych z niech należą:

Sielski i spokojny krajobraz reprezentuje malownicza miejscowość
Ulów, gdzie znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, takich jak
kurhany, grodziska i cmentarzyska. To tutaj archeologów z UMCS w Lublinie
odkryli i opisali pozostałości pobytu germańskiego plemienia Herulów
z V wieku naszej ery. Kolejną atrakcją miejscowości jest ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, ukazująca przyrodniczo-historyczne walory Roztocza
Tomaszowskiego. Urozmaicone przystanki szlaku doskonale nadają się nie
tylko do pieszych wędrówek, ale również do uprawiania nordic walkingu.

• Szlak Walk Partyzanckich (z Tomaszowa Lubelskiego do Bodaczowa).

• Szlak Centralny (z Bełżca do Szastarki);
• Szlak Historyczny (z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic);
• Szlak Wolnościowy (z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego);
W okresie letnim Gmina Tomaszów Lubelski zaprasza na szereg imprez plenerowych, największą z nich są Dożynki Gminne, które w tym
roku odbędą się w miejscowości Szarowola 27 sierpnia.
Zapraszamy serdecznie do Gminy Tomaszów Lubelski!
www.tomaszowlubelski.pl
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Narol
M

alowniczo położona roztoczańska Gmina Narol zajmuje obszar
203 km kw. Niemal połowa powierzchni znajduje się w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Solskiej.
Gmina przyciąga gości nie tylko ciszą, nieskażoną przyrodą, siecią szlaków
i ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych, ale również bogatą ofertą
imprez kulturalnych i muzycznych.

Gmina Narol nazywana jest Kameralną Muzyczną Stolicą Roztocza
i Kulturalną Stolicą Roztocza.

Centrum Koncertowo-Wystawiennicze

Figura św. Floriana w rynku
Trzy, Pectus, Video, Gaba Kulka, Leszek Możdżer, Lora Szafran i inni. Koncerty odbywają się w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym po odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, na narolskim rynku, w znanym
z walorów akustycznych kościele oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Narolu.
Gmina gotowa jest na przyjęcie każdego turysty. Oferta noclegowa
obejmuje: hotele, schroniska, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne, a sieć tych usługodawców stale się powiększa. Umiejscowiona na pograniczu dawnej Galicji i Kongresówki gmina,
znana jest z niezwykłych walorów turystycznych. Spotkać tu można zarówno przykłady architektury ludowej, jak i dwory ziemiaństwa, pałace,
drewniane cerkwie, dziesiątki kapliczek i krzyży przydrożnych, pozostałości zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry Linii Mołotowa z czasów II
wojny światowej.

Jarmark Galicyjski w drugim tygodniu lipca, Narolska Majówka
w majowy weekend, Festiwal NAROL.ARTE im. Pana Wójta i Plebana
w połowie sierpnia czy całoroczny cykl koncertów Narolskie Spotkania
podkreślają niezwykłość tego urokliwego miejsca na Roztoczu. W narolskiej gminie działają rodzime zespoły taneczne, wokalne, chóry oraz teatr.
W ostatnich latach promowane są smaki Roztocza: regionalna kuchnia
oparta na dziczyźnie i rybach oraz nalewki wytwarzane tradycyjnymi metodami. Narol jest wysoko cenionym w regionie zagłębiem wędliniarskim. Rodzimi producenci wędlin trzymają się ściśle wieloletnich procedur opartych na ekologicznej i naturalnej produkcji wędliniarskiej. Warto
odwiedzić Narol w czasie majowego Konkursu Smaków Regionalnych
Nalewek oraz lipcowego Jarmarku Galicyjskiego – Smaki Roztocza,
podczas którego odbywają się: Premiera miejscowego Teatru „Florianum”, sobotni IV Konkurs Kulinarny „Galicyjskie Smaki wczoraj, dziś
i jutro” oraz niedzielny Piknik Rodzinny (6-9 lipca 2017 r.).
Narolszczyzna pięknieje, a ilość turystów zbliżona jest w ciągu roku
do liczby mieszkańców. To wszystko sprawia, że Narol stał się Kulturalną
Perełką Podkarpacia. W Narolu koncertowali m.in.: Konstanty Andrzej
Kulka, Piotr Paleczny, Marek Drewnowski z kwartetem Prima Vista, Patrycja
Piekutowska, Maria Pomianowska, Anna Maria Jopek, Stanisław Sojka, VOO
VOO, Bracia, Kapela ze Wsi Warszawa, Trebunie Tutki, Mazowsze, Raz Dwa
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Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew - jedna z największych rzek
na Roztoczu i najczystszych w Polsce. W pobliżu znajduje się też Wielki
Dział (390 m.n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej.
W gminie Narol znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich
to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy wsi Huta
Złomy. Tutaj także zaczyna swój bieg rzeka Tanew. Przez rezerwat biegnie
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W pobliżu znajduje się też Wielki Dział i bunkry Linii Mołotowa. Kolejnym rezerwatem jest
„Bukowy Las” – położony między Narolem, a Rudą Różaniecką, na tere-

Pałac Łosiów

Teatr Florianum

Narolskie Spotkania Muzyczne

nie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami
i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”, położony w okolicy Kadłubisk. Znajdują się tam piękne okazy jodeł, a w jego pobliżu położone
są liczne, malownicze jeziorka polodowcowe.

Jarmark Galicyjski

Na terenie gminy wytyczone zostały ścieżki rowerowe o łącznej
długości 120 km – po części uzupełniające, po części alternatywne dla
tras „Szlaków Pogranicza”. Wytyczono je w ostatnich latach z inicjatywy
władz Miasta i Gminy Narol. Sześć tras poprowadzono w sposób umożliwiający jazdę w obu kierunkach, drogami o niewielkim ruchu samochodowym, przebiegającymi jednocześnie przez urokliwe tereny parków
przyrody. Każda z nich, poza jedną, zaczyna się i kończy w Narolu. Trasa
zielona (26 km), trasa czerwona (18 km), trasa żółta (15 km), trasa niebieska (20 km), trasa pomarańczowa (30 km) i trasa fioletowa (18 km).
Przez Gminę Narol przebiega obszerny fragment Wschodniego Szlaku
Rowerowego GREEN VELO.
Narol urzekł już wielu swoją wyjątkową przyrodą, nieskazitelną z dla
od dużych miast i przemysłu. Tutaj czas płynie wolniej, a natura regeneruje nasz organizm szybciej… Dlatego warto przyjechać do Narola, aby
odkryć magię i urok tego przyjaznego gościom i turystom miejsca.
Noclegi w gminie Narol
Hotel - Restauracja „Pałacowa”
Karczma „Dębowy Dwór”
Mirosław Zaborniak
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM
całoroczne
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
(sezonowe VII-VIII)
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
„Tanew” Paweł Mamczur
Gospodarstwa agroturystyczne
„U Kossaków”
„Nad Tanwią”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Głaz
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Lasem”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Anna Małecka
Dom Letniskowy Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
Gospodarstwo Agroturystyczne „Źródełko”
Agnieszka i Aleksander Szawara
Gospodarstwo Agroturystyczne
Bolesław Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Zbigniew Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur
Gospodarstwo Agroturystyczne
Dorota Szałańska
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Niebieskim Aniołem”

www.narol.pl
www.bramyroztocza.pl
www.gok.narol.pl

ul. Parkowa 2

tel. 16 631 92 23

www.palacowa.com.pl

Ruda Różaniecka 182 A

tel. 603 249 090

www.debowy-dwor.pl

Huta Różaniecka 60

tel. 16 631 96 14

www.schronisko-huta.cba.pl

Ruda Różaniecka 180

tel. 16 631 96 19

Pizuny (k. Łukawicy)
Łukawica 96

tel. 660 421 930

www.pizuny.pl

Dębiny 42
Jędrzejówka 130

tel. 16 631 70 38, kom. 604 754 678
tel. 794 135 155

www.naszatanew.pl

Wola Wielka 62

tel. 16 631 74 22

Łukawica 92a
(Bieniaszówka)

tel. 16 631 73 56, kom. 695 369 954

Huta Różaniecka 25

tel. 16 631 12 49, kom. 609 305 993

Ruda Różaniecka 8

kom. 604 885 550

Podlesina 19a

kom. 603 469 717

Wola Wielka 148

tel. 16 631 73 56, kom: 606 317 686

Wola Wielka 147

tel. 16 631 72 16, kom: 606 305 898

Pizuny (k. Łukawicy),
Łukawica 14

tel. 16 631 70 72, 608 209 364

Ruda Różaniecka 226

tel. 604 643 959

Lipsko, ul. Wałowa 17

tel. 506 260 803

mariaplazio@wp.pl

www.mamczur.com.pl

35

dowych, rajdów, koncertów gwiazd muzyki folkowej i potańcówek w starym stylu, a niewielka, cicha wieś zmienia się w kulturalną stolicę regionu,
stając się jednym z najważniejszych punktów na folkowej mapie Europy.
Tym co wyróżnia festiwal jest jego rodzinny, wielopokoleniowy charakter
oraz olbrzymia pozytywna energia i chęć nauki jego uczestników.
Na co dzień w Gorajcu można odpocząć w przepięknej, prowadzonej
przez rodzinę Piotrowskich agroturystyce Chutor Gorajec
www.chutorgorajec.info
Chutor Gorajec dla jednych to miejsce w którym świat się kończy,
dla innych to właśnie tu świat się zaczyna. Ukryty wśród
lasów i pól Roztocza Wschodniego Gorajec, to wyjątkowy
Uniwersytet Ludowy. To tu dzięki majowemu Dniu Wolności Chłopskiej i lipcowemu Festiwalowi Folkowisko kultura
tradycyjna pogranicza odżywa, trwa i nabiera nowych
kształtów, a żeby ją poznać do Chutoru Gorajec przybywają goście z całego świata: artyści, podróżnicy, muzycy, ludzie poszukujący swoich korzeni.
Organizowane w Gorajcu imprezy pełne są warsztatów umiejętności lu-

Perełką wsi i magnesem przyciągającym do niej turystów jest XVI
wieczna drewniana cerkiew, wraz z dzwonnicą pełniącą rolę galerii sztuki.
Opis najważniejszych imprez
Festiwal Folkowisko. Trzy sceny, dziesiątki koncertów i warsztatów,
rajdy, dyskusje i opowieści, na takie atrakcje mogą liczyć
goście tegorocznego Festiwalu Folkowisko w Gorajcu
na Roztoczu Wschodnim. W tym roku festiwal potrwa
aż cztery dni, od 13 do 16 lipca. Przyjadą setki barwnych
i niezwykłych postaci, wśród nich zarówno nowi goście
jak i duże grono stałych bywalców. Tegorocznym motywem przewodnim
imprezy będą tajemniczo brzmiące „Cuda Wianki”, czyli rzeczy niezwykłe,
nadzwyczajne, zarazem nierealne lub w innych miejscach nieosiągalne.
Dzień Wolności Chłopskiej organizowany jest co roku w rocznice
zniesienia pańszczyzny w Galicji, jest to swoisty wehikuł czasu z warsztatami oberków, mazurków i potańcówkami do których w stodole przygrywają wiejskie kapele.
Rajd „Na Azymut” - rowerowy i pieszy rajd krajoznawczy
Planowane imprezy:
2 maja - Dzień Wolności Chłopskiej i III Rajd Na Azymut
13-16 lipca – Festiwal Folkowisko – Cuda Wianki www.folkowisko.pl
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Cieszanów

miasto z charakterem
G

mina Cieszanów swym północnym obszarem łączy się z podkarpacką częścią Roztocza. W gminie Cieszanów piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe w postaci cennych zabytków doskonale harmonizuje
z nowoczesnością. Dlatego tereny te są bardzo atrakcyjne dla turystów.
Cieszanowska gmina słynie z wielu imprez kulturalnych organizowanych na najwyższym poziomie. Największą z nich jest międzynarodowy „Cieszanów Rock Festiwal”, którego ósma edycja odbędzie się
w dniach 17 – 20 sierpnia 2017 r. Znakomita muzyka, niepowtarzalny
klimat i wiele atrakcji pozamuzycznych sprawiają, że festiwal co roku odwiedzają rzesze fanów.

Kolejnym znanym wydarzeniem jest Festiwal Kultury Pogranicza
„Folkowisko” w Gorajcu, na który zapraszamy w dniach 13 – 16 lipca 2017
r. Festiwal poprzez koncerty, warsztaty, rajdy, gry terenowe w sposób
atrakcyjny promuje wielokulturowość dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego.
Na terenie naszej gminy miłośnicy sportu mają do dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe w Cieszanowie: boiska do piłki nożnej, piłki
ręcznej i siatkówki, korty tenisowe i skatepark, oraz kompleks boisk sportowych „Orlik” i pełnowymiarowy stadion sportowy ze sztuczną nawierzchnią w Dachnowie. W Cieszanowie jest też całoroczne sztuczne lodowisko z wypożyczalnią sprzętu. Co roku w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska biega” odbywa się bieg uliczny na trasie Dąbrówka – Chotylub.
6 maja odbędzie się w Cieszanowie bieg uliczny z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. 1 lipca miłośnicy biegów będą mogli sprawdzić
swoją kondycję na trasie „Cieszanowskiej Dychy”.
Obszar gminy Cieszanów to idealne miejsce do relaksu i wypoczynku.
W pobliżu Cieszanowa położony jest jeden z najciekawszych w tej części
Polski rezerwatów przyrody „Jedlina”, chroniący starodrzew jodłowy.
Z myślą o plażowiczach powstało w Cieszanowie kąpielisko „Wędrowiec” o powierzchni 4 ha, z plażą, terenami zielonymi i parkingiem. Na
miejscu do dyspozycji wypoczywających są wypożyczalnie kajaków,

Lodowisko w Cieszanowie
rowerków wodnych i rowerów turystycznych. Zadbano również o bazę
noclegową. Na gości czeka 11 nowoczesnych domków letniskowych z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
Dla fanów dwóch kółek utworzono sieć ścieżek rowerowych wiodących po urokliwych zakątkach gminy, o łącznej długości 86 km. Część
z nich łączy się w Nowym Bruśnie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Na trasach wspomnianych szlaków znajduje się wiele
cennych zabytków. Prawdziwą perłą wśród nich jest jedna z najstarszych
w Europie drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 r. Dawny blask odzyskała murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego w Cieszanowie z 1900 r., z unikatową polichromią autorstwa światowej sławy
artysty Grzegorza Kuźniewicza. Obecnie mieści się w niej Centrum
Koncertowo – Wystawiennicze, w którym organizowane są koncerty
i wystawy. Cieszanowska cerkiew wraz z kościołem parafialnym p.w.
św. Wojciecha z 1800 r. i niezwykle cenną w skali regionu kompleksowo odrestaurowywaną synagogą z 1889 r., tworzą istotne elementy
dawnej zabudowy wielokulturowego miasta. W krajobraz Cieszanowa
na trwałe wpisał się pomnik ku czci króla Jana III Sobieskiego z 1883
r. Każdy, kto odwiedza gminę Cieszanów powinien obejrzeć dawne sowieckie betonowe schrony bojowe „Linii Mołotowa” z 1940 r., umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa, Chotylubia i Rudki. Wiedzie po nich ścieżka rowerowa „Szlakiem fortyfikacji Linii Mołotowa”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy Cieszanów. Aktywny
wypoczynek z dala od zgiełku wielkich miast, odkrywanie tajemnic przeszłości i dobra zabawa na licznych imprezach kulturalnych - to wszystko
czeka na gości.
www.cieszanow.org

Cieszanów Rock Festiwal, fot. mfk.com.pl
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Nadleśnictwo Lubaczów
ul. J. Słowackiego 20
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 52 00, fax. 16 632 90 04
lubaczow@krosno.lasy.gov.pl
www.lubaczow.krosno.lasy.gov.pl

N

adleśnictwo Lubaczów zarządza ponad 21 tys. ha gruntów rozciągającymi się od Werchraty po Wielkie Oczy. Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 15 leśnictw.

Na terenie Nadleśnictwa przeważają drzewostany sosnowe (68%)
z domieszką dębu, brzozy, grabu i olchy. W okolicach Werchraty i Nowin
Horynieckich, a także Łukawca, Wielkich Oczu i Krowicy występują duże
kompleksy lasów bukowych, a w leśnictwie Załuże drzewostany jodłowe.

Obszar Nadleśnictwa leży w zasięgu kilku obszarów Natura 2000: OSO
„Horyniec”, SOO „Uroczyska Roztocza Wschodniego”, SOO „Horyniec” oraz
SOO „Łukawiec”, a także Południoworoztoczańskiego Park Krajobrazowy.
Najciekawsze przyrodniczo fragmenty lasów zostały objęte ochroną
rezerwatową w rezerwatach:
• „Jedlina”– w leśnictwie Załuże, chroniącym starodrzew jodłowy
• „Kamienne” – w leśnictwie Nowa Grobla, chroniącym siedlisko świetlistej dąbrowy
• „Moczary” – w leśnictwie Łukawiec, chroniącym duże stanowisko
czosnku siatkowatego
• „Sołokija” – w leśnictwie Dziewięcierz, chroniącym stanowisko jałowca pospolitego
Dodatkowo na terenie Nadleśnictwa ustanowiono dwa warte odwiedzenia stanowiska dokumentacyjne:
• „Kamienie Kultu Słońca” – ciekawie zerodowane ostańce wapienne
• „Piaskownia w Dziewięcierzu” – odsłonięcie reliktowych gleb trzeciorzędowych terra fusca
Na obszarze Nadleśnictwa Lubaczów zlokalizowane są również 3
ścieżki przyrodnicze: Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Horyniec - Nowiny Horynieckie; Ścieżka przyrodnicza „Za Niwą" oraz Ścieżka przyrodnicza „Jedlina”.

Kwitnący czosnek niedźwiedzi

Zespół cerkiewny w Radrużu
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Warto również zwiedzić znajdujące się na terenie Nadleśnictwa
zabytki kultury materialnej: pałac i teatr Ponińskich w Horyńcu Zdroju,
dwór obronny w Wielkich Oczach, zespół cerkiewny w Radrużu – XVI/
XVII w., kościół i klasztor w Horyńcu Zdroju – XVIII w., kościół w Wielkich
Oczach – XVII w., kościółek modrzewiowy w Łukawcu – XVIII w., rzeźby
bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego oraz schrony bojowe wzdłuż
dawnej granicy radziecko-niemieckiej (1939-1941) na odcinku Podemszczyzna – Nowe Brusno – Werchrata.

Olejarnia Świąteczna

WYCIECZKI DO CZARCIEGO ZDROJU

POKAZ

Y BICIA

OLEJU

ZWIEDZANIE SK

ANSENU Z PRZE

WODNIKIEM

DLA GR

UP

„Jak drzewiej biło się olej”

UKACYJNE

LEKCJE ED

lipiec - sierpień, środa, godz. 16.00
Widowisko ze zwiedzaniem i degustacją

POSIŁKI REGIONALNE DLA GRUP

Sklep

OGNISKA DLA GRUP

Olejarnia Œwi¹teczna

ZAMOŚĆ

10 km

Ruszów 9, 22-437 £abunie
RUSZÓW
tel. 504 979 855
604 292 275
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl
www.olejarniaswiateczna.pl
/olejarnia

2,5 km

ŁABUNIE

24 km
TOMASZÓW LUB.

Zapraszamy na zakupy
do Ruszowa i w internecie
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SMAKI na szlakach Roztocza
R

oztocze można nie tylko zobaczyć ale i posmakować. Tu wyczujemy
i spróbujemy smaki oraz zapachy wszystkich pór roku. Roztaczają się
one w lasach, nad wodą i na polach tworzących wiosną oraz latem kolorowe dywany, a z łąk dociera woń ziół. To z roztoczańskich darów natury powstają smaki nie do podrobienia, niespotykane nigdzie indziej
lub w innych regionach kraju oraz za granicą - występujące niezwykle
rzadko. Turysto, jeżeli zawitasz do naszej zielonej krainy, poczujesz zapach
natury i potraw, które na Roztoczu powstają właśnie dzięki niej. Zasmakujesz w tym, co skojarzy się Tobie z dzieciństwem i przyrodą. Odkryjesz
to, co spowoduje, że będziesz chciał tu wrócić lub dzięki tej opowieści,
spróbujesz odtworzyć te smaki w swoim domowym zaciszu. Podczas wizyty u nas Twoje zmysły doprowadzą Ciebie do niejednej restauracji lub
gospodarstwa agroturystycznego. Właśnie w tych miejscach odkryjesz
bogactwo prostych, zdrowych i lokalnych specjałów. Zapraszam czytelników do podróży po smakach Roztocza.
Kuchnia roztoczańska - jak to bywało niegdyś - to kuchnia biednych
ludzi. Ktoś kiedyś powiedział: ,,Baw sie jak bogacz, a jedz jak żebrak,
a będziesz zdrowy i szczęśliwy”. Kasze, sery, kiszona kapusta i groch - to
znaki rozpoznawcze roztoczańskich rarytasów, tak bardzo teraz pożądanych ze względu na walory zdrowotne. Jest wiele potraw, które zyskały już
ogólnopolską sławę, ale też takich nieco zapomnianych nawet na Zamojszczyźnie i Roztoczu. Przedstawiam Wam tylko nieliczne z bogatej oferty
roztoczańskiego menu. Jeśli już odwiedzicie Roztocze, bedziecie mieli
okazję zasmakować się w całej reszcie.

ma Chronione Oznaczenie Geograficzne Unii Europejskiej. Jego początki
sięgają jeszcze czasów diaspory żydowskiej. Zamieszkiwała nasz region
do czasów II wojny światowej. Cebularz tak zakorzenił się w smakach Roztocza, że tradycję jego „produkcji” kontynuowali regionalni piekarze. Być
może to dzięki nim dzisiaj cebularz jest tak popularny. Swój smak zawdzięcza niezwykłej recepturze, która polega na użyciu produktów pochodzących z naszego regionu. Jeżeli jesteś turystą-smakoszem, przyjeżdzając na
Roztocze, swoją kulinarną podróż koniecznie rozpocznij od zasmakowania się w cebularzu.
Chciałabym jednak zapoznać Was nie z cebularzem lubelskim, ale
z tym, który był przed nim. Cebularzem lubelskim – jak już wiecie – nazywa się drożdżowy placek z przysmażoną cebulą i makiem. Na Roztoczu
znana jest jego oryginalna wersja z surową cebulą pokrojoną w kostkę.
Taki placek wypiekali Żydzi, a cebula podsmażona jest niekoszerna. Zatem
cebularz lubelski, to późniejsza, spolszczona wersja cebularza. Obie godne
polecenia.
Barszcz z buraków czerwonych zwany u nas „ukraińskim”
W żadnym miejscu w Polsce poza Roztoczem nie znalazłam prawidłowo ugotowanego barszczu. Nie dodaje się do niego śmietany. Ta służy
tylko do okraszenia tuż przed podaniem strawy. Barszcz zakwasza się wiśniami lub jabłkami. Współcześnie coraz częściej używa sie pomidorów.
To jedna ze zdrowszych opcji roztoczańskich kuchni. Jeżeli posmakuje Tobie turysto ten specjał i pojesz go parę razy w trakcie wizyty na Roztoczu,
podreperujesz nieco odporność, a gdy już popijesz lokalnego złotego
napoju z pianką, to na drugi dzień barszcz ukraiński jak znalazł.
Kolejna roztoczańska potrawa, która wyjdzie Tobie na zdrowie to...
Chłodnik z buraków
To danie spróbuj, gdy przyjedziesz na Roztocze letnią porą. Doda
ochłody i odżywi. Nie jest to chłodnik litewski. Lokalna wersja oparta jest
przede wszystkim na zsiadłym mleku, bardzo popularnym na Roztoczu.
To główny składnik tego dania. Często do takiego chłodnika dodaje się
także rzodkiewkę, szczypior i ogórka. Może być jedzony oddzielnie lub
podawany z gotowanymi ziemniakami, okraszonymi smażoną cebulą.
Podpłomyki

Cebularz
To nasza roztoczańska, ba – ogólnopolska duma. Tak jak w górach
oscypek, tak u nas cebularz jest lokalnym smakołykiem. Z pewnością
można stwierdzić, że nie ma takiego mieszkańca Roztocza, który nie jadłby tego nietuzinkowego wypieku. Ten cebulowo-makowy rarytas na
placku z mąki pszennej, a również i coraz częściej robiony na bazie zdrowej, bo razowej mąki – jest pierwszym produktem z Lubelszczyzny, który

40

To jeden z tych prostych i cudownych smaków dziedziństwa spędzonego na Roztoczu. Proste i szeroko znane placki z mąki oraz wody. U nas
podawane najczęściej właśnie z moczką z grochu albo moczką z białego
sera. Ser miksuje się z mlekiem, dodaje soli a na koniec pokrojonej w kostkę cebuli. Jest jeszcze moczka z maku i zupa z mlekiem makowym. Na
razie w restauracjach nie jest osiągalna, ale jest jeszcze dostępna w niektórych gospodarstwach agroturystycznych.

MAZAGRAN
coffee & more

Świeżo palona kawa
Produkty regionalne
Wyroby z czekolady

Zamość, ul. Pereca 16
tel. 788 804 087
Placki na kartoflach
To placki z ciasta z dodatkiem ziemniaków i jajek. Smażone są jak naleśniki – na odrobinie tłuszczu. Podawane są z sosem mięsnym lub grzybowym. Kiedyś stanowiły samodzielne danie. Raczej na słono niż na słodko.
Czasami krojone w grube paski i polewane śmietaną. Na Galicyjskim Festiwalu Smaków zachwycał sie nimi Wiesław Ambros (założyciel Polskiej
Akademii Sztuki Kulinarnej, Dwukrotny Mistrz Polski w kuchni Śląskiej).
Współcześnie można je traktować jak tortille i zawijać w nie różne, bardziej
i mniej tradycyjne nadzienia.
Pierogi na kilka sposobów
Na Roztoczu popularne są nie tylko ruskie, ale i pierogi z zieloną soczewicą z mięsem lub bez oraz pierogi z bobem – zarówno tym świeżym, jak
i suchym. Te ostatnie mało już znane. Suchy bób jest za to ciągle popularny
we Włoszech. Na Roztoczu spróbujecie na pewno pierogów z kaszą gryczaną i serem - także w wersji wzbogaconej wędzonym boczkiem. Mogą być
popijane świeżym, lub zsiadłym mlekiem albo też podawane ze śmietaną
bądź skwarkami. Coraz większą popularnością cieszą się pierogi z karpiem.
Golasy
To pieczone albo smażone ,,kotlety” z kaszy gryczanej, sera i ziemniaków. Skład zupełnie taki sam jak osławionego pieroga biłgorajskiego.
Wygląd i dodatki są już jednak inne. Tradycyjnie podawane z buraczkami,
sosem grzybowym, albo zwyczajnie popijane mlekiem.
Ser biały z kminkiem
To bardzo prosta potrawa do spożycia „na już” lub kilkanaście dni później. Sposobem jego konserwacji było suszenie. To smaczny ser mogący
być przekąską w różnej fazie wysuszenia. Tradycyjnie na Zamojszczyźnie
suszy się go przed Wielkanocą i stanowi składnik barszczu wielkanocnego
jako dodatek obok wędlin, chleba, chrzanu i jajek.
Prostotę swą kuchnia roztoczańska przejawia też w poskramianiu
apetytu na słodycze. Nie była ona jednak bogata w słodycze. Jadało się

je – owszem – w szlacheckich dworach, pałacach i domach bogatych
mieszczan. Były to przeważnie smaki tureckie, ormiańskie, włoskie i austro
-węgierskie. Słodka kuchnia chłopska to były orzechy, miód, mak i owoce.
Na co dzień raczej placki lub chleb ze słodkim dodatkiem, czasem w sezonie bułeczki nadziewane jagodami, wiśniami i jabłkami, kisiel i kompot,
a reszta frykasów od święta. Są jednak ciasta, które w miarę możliwości
finansowych piekła zubożała szlachta i chłopi. Takimi regionalnymi przysmakami są rodzaj pieroga biłgorajskiego w słodkiej wersji oraz ser połączony z kaszą jaglaną na słodko, czasami na kruchym spodzie.
Pozostaje tylko przyjechać na Roztocze, spróbować, zachwycić się
i opowiedzieć o swoich doznaniach smakowych rodzinie oraz znajomym.
Możesz czasem turysto zerknąć na mojego bloga po przepis, a możesz
przyjechać jeszcze raz i pouczyć się ze mną przygotowywania naszych
roztoczańskich, zdrowych i smakowitych dań.
Osoby chcące odtworzyć smaki Roztocza
zapraszam na blog kulinarny na Facebooku.
Edyta Szast Prywatny Szef Kuchni
Roztocze to również kraina ryb, a zwłaszcza pstrąga i lipienia a także
karpia, które podobnie jak dziczyzna na stałe weszły do restauracyjnych
menu. Dzięki czystej, wolnej od zanieczyszczeń przemysłowych przyrodzie Roztocze słynie z najlepszego jakościowo miodu. Do najbardziej
oryginalnych należą miód fasolowy i nawłociowy. Bardzo popularne na
Roztoczu jest wytwarzanie nalewek na podstawie starych receptur z tutejszych produktów. Warto spróbować żurawinówki, dereniówki, nalewki
na pędach sosny, orzechach i wielu innych. Kolejną atrakcją regionu od
kilku lat jest wino z Roztocza wytwarzane z uprawianych winorośli.
Jednak najbardziej znanym produktem kulinarnym z Roztocza jest
Olej Świąteczny Roztoczański wytwarzany z rzepaku (tłoczony na
zimno), niegdyś przed świętami, a dzisiaj sprzedawany jest przez cały
rok. Na Roztoczu funkcjonuje kilka olejarni, które tłoczą oleje w szeroim
asortymencie.
Zatem zapraszamy do odkrywania smaków Roztocza - krainy nie
tylko miodem i olejem słynącej... Najlepiej tego dokonać wybierając się
na jeden z festiwali których w sezonie odbywa się wiele. Do najbardziej
znanych należą: Jarmark Galicyjski - Smaki Roztocza w Narolu, Festiwal Produktu Lokalnego w Zamościu, Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kuturą Łowiecką w Zwierzyńcu czy Festiwal Kresowago Jadła
w Baszni Dolnej, ale też z miejscowymi smakami można spotkać się na
lokalnych festynach bądź imprezach dożynkowych. Warto też odwiedzić
tradycyjny jarmark, który odbywa się w każdy poniedziałek w Józefowie,
ale uwaga, aby zapoznać się z miejscowym folklorem, należy wybrać we
wczesnych godzinach porannych, a po wizycie na jarmarku warto spróbować doskonałej jakości pieczywa i słodkości z miejscowej piekarni.
Przebojem wakacji są pierożki z nadzieniem jagodowym.

Jarmark Galicyjski
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dobry dojazd
z Lublina na Roztocze
PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
WYNAJEM BUSÓW I AUTOBUSÓW
Wyjazdy z dworca południowego przy PKP
od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt) o godz. 8.20 i 15.40
w niedziele o 18.55

tel. 605 254 458

www.przewozypartner.pl
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Komarów
Osada
G
mina Komarów-Osada (pow. zamojski) położona jest
w malowniczym otoczeniu przyrody rzeki Sieniochy. To, co
dla gminy charakterystyczne to malowniczo rzeźbione wąwozy
lessowe, pozostałości pradziejowego osadnictwa i bogatej historii tych
miejsc. Gmina Komarów-Osada jest gminą typowo rolniczą o dużym
potencjale produkcyjnym i tylko w niewielkim stopniu przekształconym
środowiskiem naturalnym. Niepowtarzalne piękno to różnorodne
krajobrazy, historyczne miejsca, malowniczo położone miejscowości,
bujna przyroda, spokój, cisza i świeże powietrze. Chwilę wytchnienia
znajdą tu wszyscy spragnieni natury i niczym niezmąconego krajobrazu.
Zróżnicowanie terenu sprawia, że gmina jest miejscem wręcz idealnym
do uprawiania różnego rodzaju turystyki pieszej, rowerowej, konnej. To
także wymarzone miejsce dla fotografów, malarzy czy osób kochających
podglądanie przyrody i odkrywanie miejsc nieznanych. Odwiedzając
naszą gminę warto zobaczyć m.in. położone w okolicach Śniatycz małe
grodzisko wczesnośredniowieczne datowane na X-XII wiek, kościoły
w Komarowie-Osadzie, Zubowicach, Dubie i Śniatyczach, miejsce
pamięci Bitwy Pod Komarowem z 1920 r. w Wolicy Śniatyckiej, wąwozy
lessowe oraz przydrożne kapliczki. Naukowcy z UMCS w Lublinie odkryli
torfowisko źródliskowo-kopułowe położone w Śniatyczach, unikatowy
w skali europejskiej obiekt przyrodniczy.
Co roku w sierpniu na polach Wolicy Śniatyckiej odbywają się
uroczystości rocznicy Bitwy pod Komarowem 1920 roku.
Ciekawostka:
W miejscowości Zubowice (gm. Komarów-Osada) znajduje się
niezwykłe miejsce, wydawać by się mogło, przeczące prawom fizyki
i grawitacji. Co dzieje się z samochodem pozostawionym na wzniesieniu
„na luzie”? Odpowiedź jest oczywista: jedzie w dół. Ale nie w Zubowicach!
Tu auta zamiast zjeżdżać w dół, jadą w górę. Jak to możliwe? Sprawdźcie
to sami.
www.komarow.pl
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Zamość

– stare miasto
z niesamowitym
klimatem

Powstały w 1580 r. Zamość jest udaną realizacją
włoskiej wizji „miasta idealnego”.
Dziś to dynamiczne centrum gospodarcze
i kulturalne.
Projektując miasto na zlecenie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, włoski architekt Bernardo Morando zręcznie splótł idee włoskiego
renesansu z polskimi tradycjami i oczekiwaniami
fundatora. Stało się ono wyrazem współistnienia
i harmonijnego uzupełniania się kultur Wschodu
i Zachodu Europy. Bowiem w zadziwiająco zgodny jak na owe czasy sposób, żyli tutaj obok siebie
Polacy, Włosi, Niemcy, Rusini, Ormianie, Szkoci,
Grecy i Żydzi.
Wzniesiono ratusz, kolegiatę oraz mieszczańskie
kamienice z podcieniami, w których rozkwitł handel. Miasto otoczono bastionowymi umocnieniami. Idee intelektualne epoki, ambicje i fortuna
magnata sponsora złożyły się na to, że Zamość
od wieków zachwyca współczesnych i potomnych, zyskując miano „Padwy Północy”, czy „Perły
Renesansu”.
Na zamojskim Starym Mieście jest ponad 120
zabytkowych obiektów. Jednocześnie to tętniące
życiem miejskie centrum – pełne galerii, kafejek,
ogródków kawiarnianych i restauracji ulokowanych w klimatycznych wnętrzach.
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Na Rynku odbywają się spektakle teatralne i koncerty. Cyklicznie już miasto
organizuje festiwale filmowe i muzyczne. Podczas lata barwne grupy rekonstrukcji historycznej organizują widowiska zapraszając turystów do udziału
w inscenizacjach.
Zamość szczyci się najstarszą w Polsce orkiestrą symfoniczną, założoną
w 1881 r. oraz jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych, który w ostatnich latach przeszedł gruntowną przebudową, stając się jednym z najnowocześniejszych ogrodów w Europie. Ma też doskonale rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Jest dogodnym punktem turystycznych wypadów na
pobliskie niezwykłe Roztocze, zachwycające przyrodą i pięknymi krajobrazami.
14 grudnia 1992 roku Zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wydarzenie to było dowodem międzynarodowego uznania dla niezwykłych walorów urbanistycznych i architektonicznych Zamościa.
Przez cały rok zamojskie Stare Miasto to miejsce plenerowych prezentacji muzycznych, teatralnych czy okolicznościowych. Pierwszym głównym akordem
jest Zamojska Majówka. Kolejnym sztandarowym wydarzeniem jest „Szturm
Twierdzy Zamość” – widowisko historyczne, przedstawiające obronę miasta przed wojskami kozackimi w 1648. W 2017
roku odbędzie się już po raz piętnasty, dlatego też świętowanie ma
być huczne (26-28 maja). Już po raz 23. zostanie zorganizowany
Jarmark Hetmański (3-4 czerwca), podczas którego odbywają się
targi sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego oraz koncerty. Odbywa się również Festiwal Produktu Lokalnego, który od lat dba
o kultywowanie tradycji kulinarnych regionu. Od 1976 roku, na
przełomie czerwca i lipca odbywa się Zamojskie Lato Teatralne
(17 czerwca – 8 lipca), impreza łącząca spektakle teatrów klasycznych i ulicznych. Zamojski Festiwal Kultury (5-11 czerwca) to
koncerty, happeningi, wystawy i spotkania z twórcami. Po raz 16.
Zamość gościł będzie artystów z całego świata w ramach festiwalu
„Eurofolk” (11-16 lipca). Od 5 lat miast organizuje także festiwal „Spotkania z Historią” (16-19 sierpnia), który jest połączeniem konkursu na najlepszy film i reportaż historyczny z projekcjami filmowymi i spotkaniami z reżyserami, aktorami i artystami
filmowymi.
Miłośnicy jazzu właśnie w Zamościu mogą posłuchać go w najlepszym wydaniu. Zamojski Klub Jazzowy organizuje aż trzy imprezy.
Są to: 35. „Jazz na Kresach” (4 czerwca), 13. Jazz Festiwal „New
Cooperation” (21 lipca) oraz 44. Spotkania Wokalistów Jazzowych (8-9 września).
Rok 2017 jest w Zamościu rokiem Bolesława Leśmiana, w związku
z czym zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a ciągle dodawane są nowe.
To tylko krótki wstęp do tego, co dzieje się w mieście. Tak naprawdę każdy weekend na zamojskim Starym Mieście to okazja do wysłuchanie koncertu, obejrzenia happeningu, czy po prostu dobrej
zabawy.
tekst : Jacek Bełz
foto: Lech Okoń, Wojciech Wójcik, Jacek Bełz
więcej o mieście: www.zamosc.pl
fb.com/zamosc.twierdza.otwarta
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
tel. 84 639 22 92
zci@zamosc.pl | www.zci.zamosc.pl
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Restauracja Muzealna
,

ORMIANSKIE PIWNICE

Kuchnia Ormianska
Kuchnia Regionalna
Smaki Roztocza

~
Obsluga
grup zorganizowanych

tel. 84 638 73 00, 796 305 110
e-mail: info@muzealna.com.pl
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www.muzealna.com.pl

Zamość, ul. Ormiańska 30

HISTORYA „STOŁU SZWEDZKIEGO

SZWEDOM POD ZAMOŚCIEM WYSTAWIONEGO
ziało się Roku Pańskiego tysiąc
sześćsetnego pięćdziesiątego szóstego.
Rzeczpospolita zalana była w onym
czasie wojskami szwedzkimi Karolusa
Gustawa. Miłościwie nam panujący
Jaśnie Oświecony król Jan Kazimierz z żalem za granicę
uchodzić musiał.

szczebrzeskiego na lwowski. Spodziewając się podstępu
ordynat odpowiedział, że o pól mili dalej jest równie dobra
droga do odejścia spod Zamościa.

W Zamościu, dobrze na ów czas ufortyfikowanym
i zaopatrzonym rezydował ordynat zamojski, Jaśnie
Wielmożny Mości Pan Podczaszy Koronny Jan II Zamoyski
Sobiepanem zwany. Jadł, pil, weselił się i śmiał się Szwedom
w kułak albowiem Zamość był jedyną z trzech twierdz
wolnych od heretyckiego zalewu. Powszechnie uważano,
że jest to fortalicjum w Rzeczypospolitej najpotężniejsze,
wszak nie tak dawno całą potęgę Chmielnickiego hetmana
kozackiego i Tuhaj Beja, zatrzymało.

Zamoyski rychło kolejny podstęp króla odgadł.
Koncypowal sobie dwojako: nie wpuściwszy Szweda
staropolskiej gościnności uwłaczy, wpuściwszy - da assumpt
królowi victorię ogłosić. Wiedział snadnie, że Karolus
Gustavus wszedłwszy w mury miejskie dobrowolnie ich
nie opuści. Zgodził się tedy na pożegnalne ugoszczenie
wojsk szwedzkich ale własne warunki dyktując. A takoż: On będzie ucztować z dworem i wojskiem swoim u siebie,
a Szwedzi za murami u siebie.

In fims februaris mróz dzierżył jeszcze krzepko, kiedy
król szwedzki przybył z wojskami swemi pod mury fortecy
zamojskiej tusząc, iż ową potężną twierdzę zdoła z marszu
zająć, czym chwałę swoją ugruntuje i znamienitą przewagę
zyska, a przeto rychło i feliciter wojnę zakończy.

I tak też się stało. Ordynat ustawić kazał moc stołów
poza murami miasta z wielką na nich ilością wiktuałów
i prowiantów. A to mięsiw wołowych, wieprzowych,
sarnich, zajęczych i innych, tudzież ptactwa wszelkiej
rozmaitości a ryb różnego rodzaju i przyrządzenia; pieczywa
i ciast góry niezliczone a i trunki też wszelakich gatunków
z przepastnych zapasów zamkowych ustawić kazał. Wszak
uczta miała być pożegnalna.

Dobrze wiedział Karolus Gustawus, że twierdzę ową
wiele miesięcy dobywać by trzeba, na co ani ochoty ani
czasu mu nie stawało, rachował zatem, iż jeśli personaliter
pod Zamościem stanie to samą powagą swoją i sławą
niezwyciężonego wodza, Jana na Zamościu do otwarcia bram
i poddania skłoni.
Stanął tedy pod Zamościem in dies Sancti Alexandrii,
w 18 tysięcy konnych i piechoty, i 40 armat. Począwszy
ostrzeliwać twierdzę, słał do Jana Sobiepana poselstwa, do
poddania i posłuszeństwa wzywając, a i intrat przyszłych
niemało obiecując.
Zamoyski nic się nie turbując, ochotny i wesoły
odpowiadał, iż jednemu królowi. Dostojnemu Jaśnie
Oświeconemu Janowi Kazimierzowi, wierność
i posłuszeństwo ślubował, a godności szwedzkich
przyjmować nie skory. Szturmy i rokowania trwały nadal
ale nic nie wskórały. Szkód żadnych natenczas armaty
w twierdzy nie poczyniły, prócz zabicia wołu jednego
i ciężkiego wystraszenia licznych tu zawsze stad gołębich.

Szwed, nie widząc żadnej rady na upartego i dumnego
Polaka, wpadł jeszcze na jeden koncept. Poprosił tedy
Sobiepana, aby zjadł razem z nim pożegnalne śniadanie
w murach fortalicji.

Zakazał wystawiać jedynie siedziska. Żadnych ław,
krzeseł, zydli, taboretów czy inszych sprzętów, na których
wygodnie spocząć do posiłku by można.
Od onego czasu, poczęstunek in erectus zwany, czyli na
stojąco, rozpowszechnił się i zwać się począł STOŁEM
SZWEDZKIM.
Szwedzi pamiętać tej historii nie chcą, a nawet jej przeczą
albowiem wstyd ich ogarnia, że wódz ich wielki, król Karolus
X Gustawus ośmieszony przez polskiego magnata został.
Wiele faktów wywodzi się z historii niezwyciężonego
miasta Zamościa i jego znamienitych mieszkańców. Ale
nie wszyscy pamiętają, iż „stół szwedzki" także. Nasze
przypomnienie niech sławie powszechnej tego faktu służy. In
perpetuam rei memoriam.
wykoncypował Henryk Szkutnik

Król zwrócił się wówczas z prośbą o placet na przemarsz
wojsk jego pod murami twierdzy, poczynając od traktu
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Atrakcje na każdy dzień wakacji
Roztocze

Tomaszów Lubelski – spacer z przewodnikiem po centrum miasta.
Zapoznanie z założeniami urbanistycznymi, zwiedzanie barokowego kościoła p.w. NMP – Sanktuarium M.B. Tomaszowskiej, przejście na cmentarz
żydowski, zwiedzanie cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja. Spotkanie
godz. 11.30 – Biuro Turystyczne Quand – ul. Zamojska 2 Cena 10 zł. Każdy
poniedziałek wakacji.

Zamość

Zwiedzaj z nami Zamość – 2,5 h spacer z przewodnikiem w stroju
historycznym z szeregiem atrakcji, lipiec i sierpień - piątek, sobota, niedziela godz. 11.30 (bez rezerwacji), pozostałe miesiące - niedziela 11.30 (po
wcześniejszej rezerwacji w B.T. Quand), spotkanie ul. Ormiańska 30 przy
B.T. Quand i Restauracji Muzealna. Cena 15 zł. W cenie obejrzenie makiety
Twierdzy w Kojcu na terenie Parku Miejskiego oraz zwiedzanie wystawy
strojów i kostiumów historycznych w Bastionie II.

Szczebrzeszyn/Klemensów – Spotkanie z kolekcjonerem i zwiedzanie Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł (m.
in. oryginalna kuźnia kowalska i jedyny wiatrak na Roztoczu). Spotkanie
uczestników przy restauracji, ul. Słodka 1, - godz. 13.00, cena 10 zł. Każdy
wtorek wakacji.

Legenda Stołu Szwedzkiego – spektakl w Kazamacie Zachodniej
Bastionu II nawiązujący do wydarzeń z okresu Potopu Szwedzkiego i oblężenia miasta przez wojska Karola Gustawa. Wstęp bezpłatny. Piątki i soboty lipca i sierpnia godz. 18.30.

Szczebrzeszyn – zwiedzanie miasta z wejściem do obiektów: synagoga, cerkiew prawosławna, renesansowy kościół p.w. św. Mikołaja, wizyta
w galerii artystycznej. Spotkanie uczestników przy figurze chrząszcza na
Rynku godz. 16.00, cena 10 zł. Każdy wtorek wakacji.

Nocne Zwiedzanie Zamościa – nocny spacer po mieście w dwóch
opcjach krótkiej (cena 15 zł – tylko spacer) i dłuższej (cena 40 zł z przejazdem meleksami i degustacją produktów regionalnych), piątki i soboty lipca
i sierpnia godz. 21.00 – spotkanie na Rynku Solnym przy Galicya Cafe.

Ruszów 9 – Olejarnia Świąteczna. Pokaz tłoczenia oleju na zimno,
degustacja, zwiedzanie skansenu urządzeń służących do obróbki roślin
oleistych. Możliwość zakupu na miejscu oleju i innych produktów. Godz.
16.00 - cena 8 zł. Każda środa wakacji.

Czwartek z Leśmianem – wycieczka tematyczna śladami poety
i notariusza Bolesława Leśmiana, który mieszkał i tworzył w mieście przez
13 lat. Zwiedzanie okolicznościowej wystawy
zorganizowanej z okazji Roku Leśmiana. Każdy czwartek wakacji, godz. 11.00. Spotkanie przy
siedzibie Biura Turystycznego Quand, ul. Ormiańska 30 (udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona,
obowiązują wcześniejsze zapisy). Czas trwania
spaceru ok. 1,5 godz. Uwaga: możliwość przedłużenia wycieczki poza miasto na „Łąkę Leśmiana”.

Józefów – zwiedzanie miejscowości, spacer z przewodnikiem do kamieniołomów, wejście na wieżę widokową, obejrzenie panoramy, przejście na cmentarz żydowski, obejrzenie zabytkowej synagogi oraz kościoła
z 1886 r., ratusz z 1775 r., liczne krzyże i figury kamienne, wystawa dziejów
miejscowego kamieniarstwa. Spotkanie uczestników godz. 16.00 – w punkcie informacji turystycznej – ul. Kościuszki 37A. Każdy czwartek wakacji.
Zwierzyniec – Zwierzyńczyk – spacer z przewodnikiem: oficyny
willi Zamoyskich, skansen pszczelarski i domki krasnali, willa Plenipotenta
i Borowianka, browar, kościółek na wyspie, kamień szarańczy, willa Potockich i Kosteckich, park środowiskowy, psi cmentarzyk. Spotkanie uczestników godz. 16.00 przy dzwonnicy obok kościółka na wyspie. Cena 10 zł.
Każdy piątek wakacji.
Krasnobród – zielony kulig i wieczór w stadninie koni. spotkanie
uczestników godz. 18.00 – „cypelek” na Zapiasku – u zbiegu ulic Wł. Sikorskiego i T.Kościuszki. Przejazd zaprzęgiem konnym doliną Wieprza i leśnymi duktami. Pobyt przy ognisku (prowiant własny). Cena 25 zł. Każdy
piątek wakacji. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.
Zwierzyniec – wycieczki rowerowe z przewodnikiem – codziennie
inna trasa – spotkanie uczestników przy wypożyczalni rowerów ul. 1-go
Maja 22 o godz. 15.00 (dla chętnych możliwość wypożyczenia roweru – cena - ok. 25 zł). Trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności.
Wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Cena 15 zł.
Lipowiec – spotkanie z gospodarzami, zwiedzanie winnicy połączone z degustacją produktów regionalnych. Każda niedziela wakacji, godz.
16.00. Cena 10 zł.
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Hejnał z wieży Ratuszowej – codziennie o godz. 12.00
Musztra Paradna na Rynku Wielkim – codziennie o godz. 17.00
Pomiędzy poszczególnymi atrakcjami polecamy również Trasę Turystyczną w Bastionie VII i możliwość strzelenia z armaty na plateau Bastionu VII.
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2017
Luty
19
24-26

IV Półmaraton. Oleszyce. Zabiała
7. Wyprawy Motocyklowe. Narol
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Tomaszów Lub.

Marzec
4-9
19
24

22. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. Zamość
GP „Ostatni Śnieg”. Trasy narciarskie - Siwa Dolina. Tomaszów Lub.
3. Festiwal Muzyki Filmowej. Zamość

Kwiecień
9
9
9
12
21
22
22
23
27
30
30
30
30
30.04-3.05

Kiermasz Wielkanocny. 41. Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Oratorium Symfoniczne
w Kościele O. Franciszkanów. Zamość
Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu
Misterium Męki Pańskiej w Cieszanowie
Kiermasz wielkanocny. Zwierzyniec
3. Festiwal Muzyki Filmowej. Zamość
Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Suścu
43. Rajd „Spotkanie z Wiosną” Dąbrowa k/Górecka Kościelnego
Wiosenna Giełda Ogrodnicza. Kresowa Osada. Basznia Dolna
„Sesja z fotografem” Robertem Gondkiem. Zwierzyniec
Dzień wiatru. Ruda Wołoska /gm. Tomaszów/
Wielka Majówka Roztoczańska. Jarmark Susiecki
Triatlon Amazonek w Jacni /gm. Adamów/
Bieg nad Tanwią i marsz nordic walking - Susiec
14. Majówka Roztoczańska. Krasnobród
14. Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości. Tomaszów Lub.
2. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Kiermasz Kwiatów i Roślin Wiosennych. Telatyn

Maj
1
1-3
2
2
2
2
3
3
3
6
6
7
9-11
12
19
19-21
20
21
26-28
27
27
27-28
28
28
28

Narolska Majówka. Międzynarodowy Konkurs Smaków Regionalnych Nalewek. Narol
Majówka Zamojska. Na Bruku. 5. Festiwal Sztuk Ulicznych. Śpiewnik Towarzyski. Zamość
Narolska Majówka. Roztoczańska Noc z Duchami. Narol
Rajd pieszy i rowerowy „Na Azymut”. 3. Memoriał im. Mirosława Piotrowskiego. Gorajec /
Cieszanów/
Dzień Wolności Chłopskiej. Gorajec /Cieszanów/
Targi ślubne „Zwierzyniec – ślub w dobrym stylu” Zwierzyniec
Festyn 3-majowy. Tomaszów Lub.
Narolska Majówka. 34. Narolskie Biegi Uliczne
Bieg z okazji Święta 3 Maja w Cieszanowie
Ogólnopolska Akcja „Polska Biega” w Cieszanowie
III Turystyczna Majówka w Zamościu
Majówka Strażacka Rabinówka /gm. Tomaszów Lub./
IV Memoriał Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej. Zamość
3. Festiwal Muzyki Filmowej. Zamość
Polska Biega. Biłgoraj
Zawody biegowe „Ultraroztocze”. Szczebrzeszyn
3 Rajd Tajemnice Twierdzy Zamość. Zamość
Kresowy Jarmark Sitarski i Zlot Kapel Podwórkowych. Biłgoraj
Widowisko historyczne „Szturm Twierdzy Zamość”
Leśmianowska Ulica Poetycka. Zamość
43 Rajd „Czerwony Kapturek”. Trzęsiny
Puchar Roztocza w Biegach na Orientację. Lipsko Polesie
15. Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika
Integracyjny Grill Pod Wiata Majdan Górny /gm. Tomaszów Lub./
Zjazd żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej. Zwierzyniec

9-11
10
10
11
11
11 73
17-18
17-18
17.06 - 8 lipca
18
18
18
18
18
23
23
23-25
24
24
24
25
25
25
30
30-2.07
30-2.07

Dni Chrząszczowego Grodu. Szczebrzeszyn
Bieg Partyzanta - Janów Lubelski
60.Rajd Nocny. im. Wł. Podobińskiej .2017 Górecko Stare
II Gminny Piknik Sołtysów Jeziernia /gm. Tomaszów Lub./
Zawody Wędkarskie. Młynki w Bełżcu
Rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu
14. Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Zwierzyniec
Dni Biłgoraja
42. Zamojskie Lato Teatralne. Zamość
Kupalnocka. Narol
Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach
Konkurs Piosenki Turystycznej w Józefowie
4. Bieg Sitarski. Biłgoraj
Dni Janowa Lubelskiego
Noc Świętojańska. Łaszczówka /gm. Tomaszów Lub./
10. Lekcja śpiewania – „Sobótkowe nad wodą śpiewanie”. Zwierzyniec
Transgranicze Forum Turystyki Kulturowej. Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego.
Kresowa Osada. Basznia Dolna
„Polska muzyka filmowa”– plenerowy koncert Kwartetu „Aquamarine”. Zwierzyniec
Noc Świętojańska w Jacni /gm. Adamów/
Noc Świętojańska w Cieszanowie
Wojewódzka Gala Myśliwska. Narol
Obchody 50-lecia OSP w Rabinówce /gm. Tomaszów Lub./
Święto Kwitnącej Fasoli. Szczebrzeszyn
III Przegląd Zespołów Rockowych Rockowisko 2017. Zwierzyniec
Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie - Łążek Ordynacki
VII Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Na Rozstajnych Drogach” Janów Lubelski
Noc Kultury. Tomaszów Lub.
Festyn dla dzieci. Zwierzyniec
Festiwal piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”. Szczebrzeszyn
5. Letnia Akademia Arystyczna ,,Chopin w Poturzynie”. Telatyn

Lipiec
1
1
1-2
2
2
3-16
6
6-9

8-9
9
10-16
11-16

III Przegląd Zespołów Rockowych Rockowisko 2017. Zwierzyniec
Trzecia edycja biegu „Cieszanowska dycha”
10. Nocny Rajd Motocykli Zabytkowsych. Narol
Otwarcie Letniska. Majdan Sopocki
XII Tomaszowskie Spotkanie z Operetka. Tomaszów Lub.
Plener malarsko-rzeźbiarski. Józefów
18. Jarmark Galicyjski . Premiera Spektaklu Florianum. Narol
18. Jarmark Galicyjski „Smaki Roztocza”. 4. Konkurs Kulinarny „Galicyjskie Smaki Wczoraj,
Dziś i Jutro”. 2. Konkurs Kulinarny „W Galicyjskim Garze”. Kiermasz rękodzielników i warsztaty
ginących zawodów. 2. Turniej Oldbojów „Parkowa Cup 2017. Narol
Dni Zwierzyńca
Pikonik Rodzinny. Turniej piłkarski „O Puchar Lata”, koncerty. Narol
Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART Janów Lubelski
Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych Eurofolk. Zamość

inne
3. Gminny Festiwal Piosenki Optymistycznej. Podhorce /gm. Tomaszów Lub./
Czasówka w Kolarstwie Szosowym na 15 km. Susiec-Tomaszów Lub.
Pokaz kulinarny z gwiazdą. Zwierzyniec
Rajd rowerowy ,,Majówka na rowerze”. Rozpoczęcie sezonu grillowego ,,Grillowo smacznie
i kolorowo”. Telatyn
Festiwal Questingu. Kresowa Osada. Basznia Dolna
Festiwal Folkloru „Jarmark Janowski”

Czerwiec
3-4
3-4
5-11
4
4
9-11
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Dni Tomaszowa Lubelskiego
Jarmark Hetmański. Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”. Zamość
Zamojski Festiwal Kultury „arte,cultura,musica,e...”. Zamość
15. Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Potraw i Sztuki Ludowej Pogranicza /gm.
Cieszanów/
6. Biesiada Piosenki Partyzanckiej w szałasie nad Tanwią. Ruda Różaniecka /gm. Narol/
„arte,cultura,musica,e...”. Aleja Sław/ Zamojska Arlekinada/Koncert Festiwalowy. Zamość

13-16
14-15
17-22
20-21
21-23
22
25.07-3.08
29
29-30
30
lipiec

Folkowisko. Festiwal Kultury Pogranicza. Gorajec /gm. Cieszanów/
Międzynarodowy Festiwal Eurofolk. Szczebrzeszyn
Plener rzeźbiarski i warsztaty rzeźbiarskie. Zwierzyniec
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Szczebrzeszyn
Dni Krasnobrodu
3. Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych, Jarmark Roztoczański. Zwierzyniec
Wędrująca Estrada. Zamość
Festiwal Dziedzictwa Kresów. Kresowa Osada. Basznia Dolna
16. Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu
Biesiada pokoleniowa. Nowa Wieś /gm. Tomaszów Lub./
Letni Piknik Rodzinny na Stawiskach. 2. Królewski Turniej Grillowy. Narol
11. Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Barwy Roztocza”. Tomaszów Lub.
Zamojskie Dni Folkloru. Zwierzyniec

Sierpień
5
5
4-5
5-6
5-6
6
6

Dzień otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym i Dzień Pszczół. Zwierzyniec
Zamojskie Czytanie Leśmiana
Festiwal Kultury i Kresowego Jadła. Basznia Dolna
Jarmark św. Wawrzyńca. Bełżec
„Strefa Ok. Park” (Pokaż Skillsy, Jam Graffiti, Warsztaty graffiti dla seniorów, koncert hip
-hop,reggae). Tomaszów Lub.
22. Festiwal Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych. Górecko Kościelne
Piknik Rekreacyjny. Zawody w Street Workout. Zawody Cross Duathlon. Biłgoraj

15
16
16-17
22
23
28
4.09-30.11

30. Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Krasnobród
6. Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września. Tomaszów-Łosiniec-Tomaszów
„Ocalić od Zapomnienia” 78. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lub.
Święto Pieczonego Ziemniaka w Cieszanowie
43. Rajd „Miłośników Roztocza”. Susiec-Rebizanty
10. Biegi im.B.Pietruszyńskiego. Szczebrzeszyn
Jesień Teatralna. Zamość

inne
Święto Pieczonego Ziemniaka w Józefowie
Dożynki gminno-parafialne. Zwierzyniec
18. Miejskie Święto Roweru trasa Tomaszów-Susiec
Rajd rowerowy. Kiermasz Kwiatów Jesiennych połączony z Targowiskiem Różności. Święto
Pieczonego Ziemniaka. Telatyn

Październik
1
7
7-8
8
15
16
21

6-12
11-20
12-13
10
14
15
15
16-19
16-20
18-20
19-20
17-20
20
20-26
21-22
21-26
23-24
27
sierpień

Festiwal Stolica Języka Polskiego - Szczebrzeszyn
18. Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec
XV Festiwal Kaszy „Gryczaki” Janów Lubelski
Gminne Święto Plonów w Cieszanowie
Jarmark Ordynacki. Tomaszów Lub.
Dzień Służb Mundurowych. Tomaszów Lub.
Festiwal Poetów ,,Spod Strzechy”. Zagroda Agroturystyczna ,,Mniszek”. Tyszowce
Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
Festiwal Narol Arte. Narol
Kreskon - Konwent Miłośników Fantastyki. Tomaszów Lub.
24. Festiwal Kultury Ekologicznej EKO 2016 w Józefowie
Cieszanów Rock Festiwal
Towarzyskie Zawody Konne – Spotkania Miłośników Koni. Wólka Wieprzecka /gm. Zamość/
11. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem Ad Astra”. Krasnobród
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera w Józefowie
2. Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne. Zwierzyniec
12. Dni Muzyki Sakralnej pn. „Jednemu Panu Śpiewamy”. Tomaszów Lub.
Dożynki Gminne w Józefowie
Dożynki Powiatowe Szarowola /gm. Tomaszów Lub./
9. Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Zwierzyniec
Gminne Święto Plonów w Adamowie
Summer Cinema - Kino Letnie. Tomaszów Lub.
Piknik „Różowej Wstążki”. Tomaszów Lub.
Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zwierzyniec
Festyn Dni Wieprza. Wieprzów /gm. Tarnawatka
19. Turniej Piłki Plażowe. Krasnobród
Piknik Militarny lub Gminny Dzień Kół Gospodyń Wiejskich. Telatyn
Piknik Militarny. Kresowa Osada. Basznia Dolna

Wrzesień
10
10
10
10
10
15

Święto Pieczonego Ziemniaka. Pożegnanie Lata. Tomaszów Lub.
Dzień Pieczonego Ziemniaka Pasieki /gm. Tomaszów Lub./
Święto Pieczonego Ziemniaka w Suścu
Dożynki Gminno-Parafialne. Szczebrzeszyn
Dożynki Diecezjalne. Krasnobród
Biegi Uliczne z okazji 78. Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lub.

Europejskie Dni Ptaków - prelekcja oraz liczenie ptaków. Zwierzyniec
47. Rajd „Rydz na Patelni”. Długi Kąt
Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej „Bieg Huberta”. Sitaniec /gm. Zamość/
Biegi Ogólnopolskie „10-ka po Ziemi Biłgorajskiej”
Józefowskie Spotkania z Poezją Papieską i Piosenką Religijną
Półmaraton Bieg po Roztoczu. Lubycza Królewska
47. Rajd „Pieczony Ziemniak”. Majdan Ruszowski
Żurawinobranie - Łążek Ordynacki/Janów Lubelski
Jubileuszowa XI Wystawa Poplenerowa Barwy Roztocza z udziałem artystów z poprzednich
lat. Tomaszów Lub.
2. Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Zwierzyniec

Listopad
11
12
25

Święto Niepodległości we Lwowie - wyjazd patriotyczny do Lwowa
Cieszanowski Bieg Niepodległości
Cecyliańskie śpiewanie – 2. przegląd chórów. Zwierzyniec
Wystawa plenerowa w rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Tomaszów Lub.

Grudzień
2
9
20

19. Rajd „Mikołajkowy” Szewnia Dolna
Rajd Pieszy z Mikołajem /gm. Zamość/
Kiermasz świąteczny. Zwierzyniec

inne
Od kwietnia turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację. PTTK w Biłgoraju
lipiec-sierpień Letnie Koncerty na Placu Siekluckiego. Krasnobród
lipiec-sierpień Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe. Krasnobród
wrzesień/październik Rodzinny Rajd Pieszy. Szlaki powiatu biłgorajskiego
wrzesień/październik Plener malarski. Narol
* Redakcja nie odpowiada za zmianę terminów imprez przez organizatorów
* Kalendarium dostępne jest na stronie www.roztoczewita.pl
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
Tomaszów Lubelski
Biuro LOT „Roztocze”
ul. Kościelna 9, tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com,
it@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl,
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00 (IX – VI)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (VII – VIII)
sob. 9.00 – 14.00 (VII - VIII)
Susiec - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665 44 10 wew. 22, 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl www.susiec.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 18.00 (cały rok)
sb. 8.00 – 16.00 (cały rok) , nd. 10.00 – 16.00 (VII – VIII)
Krasnobród - Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl www.it.krasnobrod.pl
czynne: pn. – nd. 8.00 – 16.00 (XI – IV)
pn. – nd. 9.00 – 17.00 (V – X)
Biłgoraj - Informacja Kulturalna i Turystyczna
ul. Kościuszki 41/43, tel./fax. 84 688 00 00,
e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
www.muzeumbilgoraj.pl
Czynne: pn. - pt. 8.30 - 16.00 przez cały rok
Szczebrzeszyn - Miejski Dom Kultury
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60,
www.mdk.szczebrzeszyn.pl
e-mail: pit@mdk.szczebrzeszyn.pl
Czynne: pn. 8.00 – 16.00; wt. – pt. 8.00 – 17.00;
sob. 10.00 – 17.00 (XII - VI)
pn. 8.00 -16.00, wt. – pt.8.00 – 17.00;
sob. 10 – 17.00; nd. 10.00 – 17.00 (VII – VIII)
Józefów - pawilon geoturystyczny
ul. Kościuszki 37 A, tel. 84 687 96 69, tel./fax. 84 687 81 33
e- mail: it@ejozefow.pl, www.ejozefow.pl
czynne: pn. - pt.9.00 – 16.00 (cały rok)
sob. – nd. 10.00 – 14.00 (VII – VIII)
Horyniec Zdrój - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05,
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl, www.horyniec.naszgok.pl
czynne: wt.- sob. 8.00 – 20.00, nd. 14.00 – 20.00
Cieszanów - Centrum Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.iap.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00
Bełżec - Urząd Gminy, pok. nr. 5
www.belzec.pl
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 22
czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30
Lubycza Królewska - Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jana III Sobieskiego 6, tel. 513 122 918,
e-mail: it@lubycza.pl, www.gbp.lubycza.cal24.pl
czynne: pn. – pt. 9.00 – 17.00, sob.9.00 – 16.00
Zamość
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92, tel./fax. 84 627 08 13
e-mail: zci@zamosc.pl; www.zci.zamosc.pl
czynne:
pn. – pt. 8.00 – 20.15 (XII - II)
sob.- nd. 9.00 – 20.15 (XII - II)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (III – IV, XI)
sob. 9.00 – 17.00 (III – IV, XI) nd. 9.00 – 15.00 (III – IV, XI)
pn. – pt. 8.00 – 18.00 (V - VI; 19 – 30 IX, X)
sob - nd. 9.00 – 18.00 (V - VI; X)
pn. – pt. 8.00 – 19.00 (VII; VIII; 1 – 18 IX)
sob - nd. 9.00 -19.00, (VII-VIII; 1 – 18 IX)
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2e, tel. 84 538 17 44
e – mail:luneta@zamosc.pl, wwwzci.zamosc.pl
czynne: pn. – nd. 9.00 – 17.00 cały rok
PTTK Oddział Zamość
ul. Staszica 31, tel./fax. 84 639 31 43; kom. 516 148 522
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl; www.zamosc.pttk.pl
czynne: pn.-pt. 8.30– 16.00 (III – X)
pn. – pt. 9.00 – 13.00 (XI – II)
Zwierzyniec - Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2 , tel. 84 687 26 60 wew.38
e-mail: zokir@o2.pl ; www.zwierzyniec.info.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00 (IX - VI)
codziennie 8.00 – 16.00 (VII – VIII)
Zwierzyniec - Ośrodek Edukacyjno Muzealny RPN
ul. Plażowa 2, tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl;
www.roztoczanski.pn.pl
czynne: 9.00 – 17.00 (IV - X z wyjątkiem poniedziałków)
7.15 – 15.15 (XI – III z wyjątkiem poniedziałków)
Obiekty muzealne, izby regionalne
Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej - Oddział Państwowego
Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, www.belzec.eu
Czynne: teren pomnika: od 9.00 – 18.00 , wystawa historyczna
od 9.00 – 17.00 codziennie z wyj. poniedziałków i dni ustawowo
wolnych od pracy (IV - X).
Teren pomnika i wystawy historyczna otwarte od 9.00 – 16.00
codziennie z wyj. poniedziałków i dni ustawowo wolnych od
pracy (XI - III).
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Wejście bezpłatne. Przewodnik w j. polskim grupa do 10 osób
50 zł 1,5 godz., grupa do 30 osób 75 zł 1,5 godz., w j. angielskim
i niemieckim grupa do 10 osób 100 zł 1,5 godz., grupa do 30 osób
150 zł 1,5 godz.
Biłgoraj
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Kościuszki 86, tel./fax. 84 686 27 33.
e-mail: muzem.bilgoraj@op.pl, www.muzeumbilgoraj.pl
Czynne: wt. – pt.9.00 – 16.00 sb. –nd. 10 .00 – 15.00 (XI – III)
w I i III sb. i nd. miesiąca 10.00 – 15.00 ( IV – X). Wstęp: 4 zł., ulg. 2 zł.
Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Czynne: wt. – pt 9.00 – 16.00 (IV – X), 10. 00 – 15.00 w II i IV sb. – nd
(IV – X). Wstęp: 4 zł, ulg. 2 zł.
Cieszanów
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w dawnej cerkwi.
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej. Czynna w godz.
pracy CKiS w Cieszanowie tel. 16 631 10 95
Gorajec gm. Cieszanów
Cerkiew pw. św. Paraskewy, kustosz Jolanta Piotrowska tel.
721 656 531
Zwiedzanie z przewodnikiem od środy do niedzieli godz. 11.00
i 16.00
Wstęp: 5 zł, ulg. 3 zł. (inne terminy do ustalenia)
Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne przy kościele św. Stanisława Biskupa
Czynne na życzenie zwiedzających tel. 84 687 80 45. Wolny datek
Hrubieszów
Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83, e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl,
www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Czynne: pn. – pt. 9.00 - 16.00 (wejście do 15.30), sob. – nd: 10.00
- 15.00 (wejście do 14.30). Wstęp: 6 zł, ulg. 3 zł, dzieci do lat 7
bezpłatne
Wioska Gotów w Masłomęczu
Masłomęcz 99, www. wioska-gotow.pl,
e – mail: mswg@wioska-gotow.pl
Tel. 600 890 922. Czynne; wt. - nd. 10.00 – 18.00 V – IX;
wt. – nd. 10.00 – 16.00 X; Wstęp - 6 zł, ulg. 3 zł
Józefów
Izba pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety i powstańca
z 1863 roku
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa), tel. 84 687 80 79, 602 125 995
– Edyta Nieśpiał (opiekun)
Czynne: pn. - pt. 8.00 – 17.00 w roku szkolnym, pn. – pt. 8.00 –
15.00 w wakacje, wskazane wcześniejsze zgłoszenie. Wstęp wolny.
Izba Muzealna Pamięci im. Adama Grochowicza
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
ul. Krótka 9, tel. 84 687 81 22. Czynne: pn. – pt. 12.00 - 20.00 (IX– VI)
pn. – pt. 10.00 – 18.00 (VII – VIII). Wstęp wolny.
Wystawa „Tradycje kamieniarstwa w Józefowie
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-Garncarskie przy
Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P.
www.krasnobrod-sanktuarium.pl, e- mail: nmp3@wp.pl
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 71 43.
Czynne IV - IX codziennie 8.30 – 18.00, 1 X – 31 III otwierane po
wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. św. Rocha tel. 694 789 450, 664 966 533,
www.dinozaury-krasnobrod.pl, e – mail: biuro@dinozaurykrasnobrod.pl
Czynne: wt. – sob. 10.00 – 17.00 V – VI, IX, pon. – sb. 10.00 – 18.00
VII –VIII, nd i św. 13.00 – 18.00 V- IX . Wstęp: normalny 14 zł, ulgowy
10 zł, grupowy 9 zł; do 3 lat bezpłatnie
Szur k. Krasnobrodu
Galeria Szur tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, galleria.szur@zam.pl,
www.galeriaszur.pl
Czynne: codziennie - VII - VIII, soboty i niedziele – IV – V, IX – X.
Majdan Wielki k. Krasnobrodu
Galeria Sztuki Ludowej
Mieczysław Portka, tel. 84 660 78 94, 500 180 268
Lipsko k. Narola
Izba Pamięci w Lipsku
ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19, 600 693 329,
e – mail: krystyna.szajdecka@narol.pl
Czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30. sob i nd. po wcześniejszym
zgłoszeniu u sołtysa Antoniego Stenkiewicza, tel. 16 631 70 99,
606 124 172 Wolny datek.
Lubaczów
Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4 , tel. 16 632 18 02,
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu, www.muzeumkresow.eu
Czynne: wt. – pt. 9.00 – 15.00 , sob. – nd. 10.30 – 17.30.( V – IX)
sob. – nd. 8.30 – 15.30 (X – IV)
Wstęp: 8 zł, ulg. 5 zł, przewodnik po muzeum 15 zł.
Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK – Muzeum Wsi i Skansen
Pszczelarski
tel. 84 681 80 70, 694 016 417 e-mail: ulikroztocze@interia.pl,
www.ulikroztocze.pl
Czynne codziennie 9.00 – 18.00 (V – IX), opłata ustalana
indywidualnie
Obsza
Skansen Zagroda Roztocze www.zagrodaroztocze.pl
tel. 84 689 10 10, 513 177 833

Oseredek
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku k. Suśca
tel. 84 665 44 10, e – mail: mp_oseredek@wp.pl,
www.muzeum.susiec.pl
Czynne: wt. – pt.10.00 – 18.00, sob. – nd. 12.00 – 15.00 (V I – VIII),
pon. – pt. 10.00 – 15.00 (IX – V),
sob – nd. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (IX – V)
Wstęp wolny

Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com, www.katedra.
zamojskolubaczowska.pl
Czynne: pon. – sob 10. 00 – 18.00, nd. i św. 13.00 – 18.00 (V – 15.X),
16.X – IV 10.00 – 16.00 w dni powszednie po wcześniejszym
zgłoszeniu w godz: 9.00 – 11.00; 16.00 – 17.45. Wstęp: 3 zł, ulg. 1,50
zł, dzieci do lat 6 bezpłatnie

Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 687 40 60 – GOK
Łukowa. Wolny datek

Panorama Starego Miasta - punkt widokowy na dzwonnicy przy
katedrze.
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: katerdra.zamosc@vp.pl,
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Czynne przy dobrej widoczności: pon. – sob 10. 00 – 21.00, nd.
i św. 13.00 – 22.00 (V – 15.X)
16.X – IV wejście po wcześniejszym zgłoszeniu w godz. 9.00 –
11.00; 16.00 – 17.45
Wstęp: 3 zł, ulg. 1,50 zł, dzieci do lat 6 bezpłatnie

Radruż
Zespół Cerkiewny: kustosz – Janina Kulczycka tel. 606 357 108,
693 699 420
Czynne: codziennie 10.00 – 19.00 (IV – X), wt. - nd. 10.00 – 16.00
(XI – III)
Wstęp: 8 zł, ulg. 5 zł
Ruszów k. Łabuń
Olejarnia Świąteczna – ekomuzeum, tłoczenie i degustacja
świeżego oleju
tel. 604 292 275, 504 979 855 e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl,
www.olejarniaswiateczna.pl
Czynne: pn. – czw., sob. 8.00 – 16.00; pt. 12.00 – 18.00; (IX – VI)
pn. – czw., sob 10.00 – 18.00; pt. 12.00 – 18.00; (VII – VIII)
Wstęp : dla grup zwiedzanie 60 zł., pokaz tłoczenia oleju 240 zł,
wstęp: 8 zł; ulg. 4 zł.
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej
Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 513 122 918. e – mail: it@lubycza.pl
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Wolny
datek.
Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20,
e–mail: muzeum3@o2.pl,
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Czynne codziennie 9.00 - 15.30 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych, sob. – nd. 10.00 - 15.00
Wstęp 4zł ulg. 3 zł, przewodnik 10 zł/grupa
Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93,
e-mail: tomaszow1939@vp.pl, Czynna pn. – pt. 9.00 - 15.00
Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu
tel. 783 104 74114
Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie,
Szkoła Podstawowa, tel. 609 478 061 – Alina Wacko (opiekun)
Wstęp: wolny datek, wskazane wcześniejsze zgłoszenie.
Wysokie, gmina Zamość
Regionalna Izba pamięci w Wysokiem, Wysokie 84
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 616 63 50 –
kustosz Henryka Sobczuk.
Wolny datek.
Zamość
Muzeum Zamojskie
ul. Ormiańska 30, tel. 883 375 560, tel. 84 638 64 94
e-mail:biuro@muzeum-zamojskie.pl, www.muzeum-zamojskie.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 ( X – IV) codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych, 9.00 – 17.00 (V – IX) codziennie oprócz
poniedziałków i dni poświątecznych.
Wstęp: 10 zł, ulg. 6 zł. Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim 30
zł, Karta dużej rodziny: wstęp 6 zł, ulg. 3 zł.
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał
ul. Zamkowa 2, tel. , tel. 882 106 007, tel./fax. 84 638 40 76
e-mail:biuro@muzeumarsenal.pl, www.muzeumarsenal.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 ( X – IV) codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych, 9.00 – 17.00 (V – IX) codziennie oprócz
poniedziałków i dni poświątecznych.
Wstęp: (3 obiekty – 25zł); (1 obiekt - 10 zł), ulg. (3 obiekty – 12 zł);
(1 obiekt 6 zł), karta dużej rodziny (3 obiekty – 15zł); (1 obiekt 6 zł),
ulgowy (3 obiekty – 7 zł); (1 obiekt 3 zł)
Muzeum Martyrologii Rotunda, ul. Męczenników Rotundy 1, tel.
692 162 219 – kustosz Paweł Łyś
www.muzeum-zamojskie.pl
Czynne: pn. – nd. 7.00 – 20.00 (IV – X), pn. – pt. 7.00 – 15.00 (XI – III).
Wstęp wolny.

Trasa turystyczna w Bastionie VII
ul. Łukasińskiego 2, tel. 84 639 30 18 wew. 32, 519 637 881
www.nadszaniec.zamosc.pl , www.zgl-zamosc.com.pl
Zwiedzanie z przewodnikiem miejskim po wcześniejszym
uzgodnieniu grupy do 20 osób.
Czynne: pn. – nd. 9.00 – 19.00 (ostatnie wejście 18.00) (IV – IX),
pn. – nd. 9.00 – 18.00, ( X),
pn. – nd. 9.00 – 16.00 (XI – III)
Wstęp: 10 zł, ulg. 7 zł, bilet rodzinny 25 zł., taras widokowy 2,50.
Usługa przewodnicka dla grup 35zł, j. angielski 60 zł.
Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusz Zamojskiego
Zarządca Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
i Histerycznej. Zwiedzanie w grupach 15 os. po wcześniejszym
zgłoszeniu w Informacji Turystycznej, tel. 84 639 22 92, e-mail:
zci@zamosc.pl, www.zci.zamosc.pl .Wejścia z przewodnikiem 16
IX – 31 X godz. 14.00; V – 15 IX godz. 11.00 i 14.00; inne terminy
po wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp:10 zł, ulg. 7 zł, Przewodnik
w j. obcym 60 zł.
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12, tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
www.zoo.zamosc.pl, e – mail:zoozam1@wp.pl
Czynne: 9.00 – 15.00 (XI – II), 9.00 – 16.00 (III i X), 9.00 – 18.00 (IV
i IX), 9.00 – 19.00 (V – VIII). Wstęp:19 zł, ulg. 14 zł, dzieci do lat 3 –
wstęp wolny. Karta dużej rodziny 17 zł, ulg. 12 zł.
Kojec w parku Miejskim z makietą Zamościa
tel. 885 451 313, e – mail: turystykazpasja@gmail.com
Czynne: wt. – nd. 14.30 (29 IV – 30 IX), zwiedzanie
z przewodnikiem. Wstęp: 4 zł, ulg. 2 zł.
Kazamata Wschodnia Bastionu II – wystawa kostiumów
historycznych XVI – XX w.
tel. 885 451 313, e – mail: turystykazpasja@gmail.com
Czynne: wt. – nd. 11.00 – 16.00 (29 IV – IX), pt. i Sb. 11.00 – 18.00 (VII
– VII), zwiedzanie z przewodnikiem. Wstęp: 7 zł., ulgowy 5 zł.
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
www.bwazamosc.pl, e-mail: biuro@bawazamosc.pl
Czynne: wt. – nd. 10.00 – 17.00
Galeria Fotografii „Ratusz” Zamojskiego Towarzystwa
Fotograficznego, Rynek Wielki 13, tel. 84 639 21 69,
e-mail: ztf@ztf.pl, www.ztf.pl
Czynna w godzinach otwarcia informacji turystycznej.
Galeria Starej Fotografii, ul. Staszica 15, tel. 600 794 970, czynna
9.00 - 16.00, wstęp 2 zł.
Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku
Narodowego
ul. Plażowa 3, tel.84 687 22 86, tel./fax. 84 687 20 66
e-mail:oemrpn@roztoczanskipn.pl, www.roztoczanskipn.pl
Czynne: codziennie oprócz poniedziałków 9.00 – 17.00 (Ostatnie
wejście 16.00) (1 IV – 31 X), 9.00 – 15.00 (Ostatnie wejście 14.00)
(1 XI – 31 III)
Wstęp:10 zł, ulg. 6 zł. Wstęp na Bukowa Górę i ścieżkę rowerową:
Rybakówka – Florianka – Górecko Stare, wstęp 4 zł, ulg.2 zł, karta
tygodniowa 15 zł. Karta dużej rodziny 3 zł/os.
Izba leśna we Floriance
www.roztoczanski.pl, e- mail: informacja@roztoczanski.pl
Tel. 84 867 22 86 wew. 365,
Czynne: sob. – nd. 9.00 – 17.00 (V – VI, X - IX), wt. – nd. 9.00 – 17.00
(VII – VIII)
Wstęp: 2,50 zł, karta ulg. 1,50 zł, zbiorowy (grupa do 52 osób) 50 zł.
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HOTEL

RESTAURACJA

Hotel Renesans oferuje:

• Przestronne pokoje o powierzchni 20-32 m� z indywidualnie
sterowaną klimatyzacją. Nowocześnie urządzone wnętrza
• Dwie nowoczesne sale konferencyjno-bankietowe
z wyposażeniem audiowizualnym
• Bezpłatny parking przed obiektem. Płatny parking strzeżony
z bezpośrednim wejściem do hotelu
• Bezpłatne Wi-Fi w całym obiekcie i otoczeniu

Restauracja Renesans oferuje:

• Urozmaicony i zawsze świeży bufet śniadaniowy
• Obiady i kolacje dla grup wycieczkowych
• Profesjonalną organizację imprez okolicznościowych
i rodzinnych, obsługę szkoleń i konferencji
• Wieczory przy ognisku w ogrodzie letnim
na przyległym patio

Zamość, Stare Miasto
ul. Grecka 6

tel. +48 84 677 5930
e-mail: hotelrenesans@hoga.pl
www.hotelrenesans.pl

tel. +48 84 677 5943
e-mail: restrenesans@onet.pl
www.restauracja-renesans.pl
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